
Objemový suchobežný vodomer  

s kompozitným puzdrom

PoužitieCharakteristické znaky

620C/
620MC

DN 15 a DN 20,  PN 16

Ultra ¾ahký z poh¾adu manipulácie

Montáž do systému s konzolou alebo bez konzoly

Plne kompatibilný s požiadavkami pre styk s pitnou
vodou

Bezkonkurenèná presnos� a merací rozsah

Ve¾ká odolnos� voèi neèistotám nachádzajúcim sa 
vo vode

Bezhluèná prevádzka

Puzdro   vodomeru   z   vysokokvalitného  materiálu  - 
kompozitu

Dostupný s EEC alebo MID schválením 

Na  meranie  spotreby  množstva  pitnej  a  úžitkovej  vody  do  maximálnej teploty 
030 C

Vodomer 620C/620MC je vodomer s vysokou presnos�ou.

Špeciálne vyvinutý  pre  presnejšie  sledovanie vodovodných sietí a  pre 
lepšiu optimalizáciu fakturácie.

Použitie kompozitného materiálu umožòuje spåòa� požiadavky predpisov
pre styk s pitnou vodou. Kompozitný materiál je recyklovate¾ný. 

Pre zabezpeèenie ¾ahkého a jasného odèítania stavu vodomeru je plastové 
poèítadlo vybavené stieraèom  alebo vodomer je vybavený poèítadlom v 
kombinácii sklo/meï, èo umožòuje inštalácie, kde je vodomer  zaplavený vodou.

Pre rýchle a komfortné odèítanie stavu vodomera je 620C/620MC pripravený pre 
možnos� dia¾kového prenosu dát.
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Znaèenie            

                         Presnos� a spo¾ahlivos�

Typická krivka chýb

Typická krivka tlakových strát
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Možnos� identifikácie vodomeru pod¾a požiadavky 
zákazníka - logo zákazníka, výrobné èíslo, bar kód,..

620C/620MC má rozšírený merací rozsah, t.j. je 
schopný zachytáva� ve¾mi nízke a na druhej strane 
vysoké prietoky.

Merací rozsah je väèší ako sú požiadavky Európskej 
direktívy 75/33/EC na metrologickú triedu C. 
Vodomer taktiež spåòa požiadavky MID 2004/22/EC pre 
rozsah R400.

Drobné neèistoty nachádzajúce sa vo vode sú 
zachytávané sitkom vo vtoku alebo následne sitkom 
meracieho mechanizmu. Drobné neèistoty 
nachádzajúce sa vo vode, ktoré nezachytia sitká, 
nespôsobia pri pretekaní vody medzi èapom a meracím 
mechanizom poškodenie vïaka pružnému elastickému 
èapu (Sensus patent). Taktiež tvrdos� materiálu èapu a 
meracieho mechanizmu vodomeru zabezpeèuje 
dostatoènú odolnos� voèi poškodeniu (vznik trhlín, 
prasklín).
620C/62MC je vodomer suchobežný, t.j. všetky 
prevodové súkolia sú uložené v suchom priestore a 
neprichádzajú do priameho styku s pretekajúcou vodou 
z èoho vyplýva, že drobné neèistoty vo vode ich 
nemôžu poškodi�, zablokova�, atï.

620C/620MC je schopný po uvedení do prevádzky 
udrža� svoje metrologické vlastnosti i vo ve¾mi 
nepriaznivých pracovných podmienkach - klimatické 
podmienky, kvalita vody, tlakové pomery v potrubí, 
atï....



620C / 620MC
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Schválenia
Európske schválenie EEC

• 75/33/EEC

• 71/316/EEC

DN 15 & 20 D02/6.123.11

Schválenie v zmysle MID 

• 2004/22/EC(MID)

• EN14154:2007

• OIML R49:2006

Q3 2,5 DE-07-MI001-PTB002

Q3 4 DE-09-MI001-PTB004

Súlad s požiadavkami pre styk s pitnou vodou  

KTW/DVGW (D) ACS (F)

WRAS (UK) Hydrocheck (B)

Poèítadlo a odèítate¾nos�

Technické parametre

Hlavné rozmery a hmotnos�

 

 

   in-line  koaxiál
Menovitá ve¾kos�  DN mm 15  20 Manifold 

Trvalý prietok Q3 3m /h 2.5 4 2.5

Rozsah “R”  Q /Q  3 1 R  40 / 80 / 160 / 315 / 400
 (1)

Maximálny prietok  Q  4
3 m /h 3.125 5.0 3.125 

 (1)
Minimálny prietok  Q  1 l/h 6.25 10.0 6.25

 (1)
Prechodový prietok  Q  2 l/h 10.0 16.0 10

(1) Hodnoty pre metrologickú triedu C

 

 

   in-line  Koaxiál
Menovitý priemer  DN mm 15  20 Manifold 

Menovitý prietok  Q  n
3m /h 1.5 2.5 1.5 

 (1)
Maximálny prietok  Q  max

3m /h 3.0 5.0 3
 (1)

Minimálny prietok  Q  min l/h 15.0 25.0 15
(dovolená chyba ±5%)

 (1)
Prechodový prietok   Q  t l/h 22.5 37.5 22.5
(dovolená chyba ±2%)

(1) Typické výkonové parametre

(1) Dostupný tiež v stavebnej dåžke 110/114/115/130/134 a165mm

(2)  165 a 190mm závitom vodomeru 1” Dostupný tiež v stavebnej dåžke

(3)  165 a 220mmDostupný tiež v stavebnej dåžke

 

 

   in-line  koaxiál 
Menovitý priemer  DN mm 15  20 Manifold 

 (1)
Rozbeh    l/h <1 <2 <1 

 (1)
Minimálny prietok (dov. chyba+/- 5%)

 
  3  6 3  

 (1)
Prechodový prietok (dov.chyba +/- 2%)  5 12 5

Maximálna odèitate¾ná hodnota  3m   510   

Najmenšia odèitate¾ná hodnota liter  0.05 

Tlaková strata Qmax  bar 0.7 0.5 0.7 

Pracovný tlak                  PN bar  16 

 

 

   in-line  koaxiál
Menovitý priemer  DN mm 15  20 Manifold 

Stavebná dåžka  L mm 
(1)

170  
(3)

190

Šírka  D mm 101.7 113.5 101.7

Celková výška  H mm 142.6 149 140.3

Výška   h mm 18.95 21.5

Závit vodomeru inch 
(2)

G 3/4” B  G 1” B G11/2”B

Priemer pripojovacích èastí  mm 26.44 33.25 47.8

Závit pripojovacích èastí  R 1/2 R 3/4 R 1 1/4

Hmotnos�   kg 0.6 0.68 0.5

Èitate¾nos�: 
3- 8 valèekov  - 3 valèeky pre m  a 3 valèeky pre litre

- najnižšia odèitate¾ná hodnota 0,05 litra
Indikácia prietoku prostredníctvom rotujúceho 
ukazovate¾a chodu umiestneného v strede èíselníka.

Plastové poèítadlo je vybavené stieraèom z dôvodu 
zvýšenia spo¾ahlivosti odèítania stavu vodomeru.

Poèítadlo otoèné o 350°.

Vodomer typ 620C/620MC môže pracova� vo všetkých 
montážnych polohách, ale musí by� prístup k vodomeru 
z dôvodu ¾ahkého odèítania.

V prípade požiadavky môže by� vybavený poèítadlom v 
kombinácii meï - sklo, ktorý  môže by� zatopený -  IP 
68.

Rozmerový náèrtok

DN 20

prevedenie s HRI

DN 15
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Metrologické parametre pod¾a EEC Direktívy 75/33

                                                       Metrologické parametre pod¾a MID 2004/22/EC & EN 14154

Metrologické parametre, ktoré zaruèuje výrobca

(1) Hodnoty pre R=400



Doplnkové zariadenia
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Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný 
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Poèítadlo vodomeru 620C / 620MC je štandardne 
vybavené ruèièkou s pokovenou doštièkou pre aktiváciu 
modulu HRI. Modul HRI induktívne sníma otáèky ruèièky 
zaznamenávajúcej pretekajúce množstvo média v litroch 
a následne ich mení na impulzný alebo datový výstup.

HRI - univerzálny elektronický senzor (modul) dodávaný 
v dvoch verziach :

1. HRI Pulse Unit  - s vysokým rozlíšením impulzov a s 
detekciou smeru toku.

Pointer vodomeru 620C/620MC aktivuje HRI modul v 
základnom nastavení 1 liter/impulz.

Hodnota impulzu môže by� nastavená u výrobcu z 
nasledovných hodnôt : 
1 / 10 / 100 / 1000 / 2,5 / 25 / 250 litrov.

2. HRI Data Units -  elektronické poèítadlo s datovým 
rozhraním, ktoré podporuje mobilný systém odèítania 
MiniBus i pevný systém odèítania M-Bus. Prenos údajov 
je v súlade s protokolom  IEC 870.

Podrobnejšie informácie o module HRI získate z 
katalógového listu LS 8100 SK.

3.Sensus((S))cout - S Radio Unit
Integrovaná rádiová jednotka schopná prenosu dát 
zosnímaných modulom HRI. Údaje môžu by� zo 
Sensus((S))-S Radio Unit následne odèítané cez mobilný 
terminál Psion WA pro so software DOKOM Mobile 
(WinCE).

Podrobnejšie informácie o systéme získate z 
katalógového listu LS 8500 SK.
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