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Koldtvandsmåler MTK-15ES ~ 50ES
Tørløber

Målerdesign

Ved at anvende materialer af høj kvalitet, især for 
lejerne, sikres største nøjagtighed selv under van-
skelige installationsforhold, lang tids nøjagtighed, 
lavest mulige slid og stor korrosionsbestandighed.

þ	Flerstrålet vingehjulsmåler
þ	5-cifret rulletælleværk
þ	Tørløber, magnetisk kraftoverførsel
þ	Tælleværk, fuldstændig lukket enhed
þ	Optimal aflæselighed i mange år
þ	Korrosionsbestandige materialer
þ	Bygget til international standard ISO 4064

Tekniske specifikationer

Driftstemperatur:	 max. 50o C
Driftstryk:	 	 max. 16 bar
Nøjagtighed
	 Qmin - Qt:	 	 ± 5%
	 Qt - Qmax:	 	 ± 2%

Materialer

Låg:	 	 ABS Plast	 	 	 	 	 Vingehjulstryklejer:	 Safir
Hus og overdel:	 Korrosionsbestandig messing	 	 Vingehjulscenterleje:	 Grafit-Nylon
Tælleværk:	 ABS plast indkapslet i plastbæ-	 	 Pinol:	 	 	 Rustfrit stål
	 	 ger med glaslås	 	 	 	 Si:	 	 	 Polyethylen
Vingehjul:	 ABS plast	 	 	 	 	 Farve:		 	 Blå
Vingehjulsbæger:	ABS plast	 	

Anvendelse

Vandmåleren er udviklet til måling af vandforbrug i 
boliger og i industrien.

Tekniske data



Montage

Vandmåleren skal installeres i vandret rørledning 
med flowet i pilens retning, og med tælleværket op-
ad. Nye rørinstallationer bør gennemskylles, såle-
des at urenheder fjernes før vandmåleren installe-
res. Kontrollér at vand i vandmåleren ikke er fros-
set til. Optø om nødvendigt isen. 

	 Vigtigt: Bemærk max. temperatur.

Undgå varmeskader på plastdele ved svejsning af 
flanger og tilslutninger. Anvend i stedet for vand-
måleren et rørstykke af samme længde. Pas på, at 
paksnor eller teflon for forskruninger ikke følger 
med vandet ind i vandmåleren. Kontrollér endeligt, 
at måleren fungerer.

Vandmåleren kan leveres med forskruninger og 
omløber.

Konstruktion

Tælleværket er indkapslet og adskilt fra det våde 
rum. Kraften overføres ved hjælp af magneter. 
Vingehjulsbægeret har store slidser, i stedet for 
små runde kanaler. Vandmåleren er derfor ikke 
ømfindtlig overfor belægninger, og den har lavt 
tryktab. Glatte overflader mindsker gnidnings-
modstanden og affiniteten overfor urenheder.

Målerskive

Nøjagtighed

Trykfald

Målskitse
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