z nadajnikiem impulsów

Propeller water meters with pulse
transmitters
Średnice nominalne
Nominal diameter

• MWN ,,Nubis’’
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 300.
• MW
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 400, 500.
• MZ
DN 50, 65, 80, 100, 150, 200.
• MP-01
DN 40, 50, 65, 80, 100.
• MK-01
DN 80, 100, 150.
Temperatura robocza
Working temperature

max. 50°C

Ciśnienie robocze
Working pressure

max. 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczególne i dane techniczne wg odpowiednich
kart katalogowych na wodomierze typu MWN, MW,
MP-01, MK-01.
Liczydło wyposaone jest w nadajniki impulsów:
• nadajnik kontaktronowy (nadajnik Reed’a) - NK,
• moliwa wersja NKOP - liczydło przystosowane
do montau nadajnika optoelektronicznego i
kontaktronowego.
Characteristic features and technical data according to
appropriate catalogue cards for MWN, MW, MP-01, MK-01
water meters.
Counters equipped with pulse transmitters:
• reed relay transmitter (Reed contact) - NK,
• option: counter equipped for fitting pulse
transmitter - NKOP (optoelectronic and/or Reed relay
transmitters).

ISO 9001 ISO 14001 PN-N 18001

MWN
MW
NK
MZ
MP-01
MK-01

Wodomierze śrubowe

Wartość impulsu- K
Pulse value- K

Nadajnik impulsów- kontaktron (nadajnik Reed’a)
wbudowany w liczydło wodomierza.
Pulse transmitter- Reed relay (Reed contact)
incorporated into the water meter counter.
- moc łączona
contact rating
- wytrzymałość napięciowa
voltage
- prąd łączony
switching current
- długość przewodu
cable length

DN [mm]

max 10W
max 200V
max 0,5A

1K [m3]

40, 50, 65, 80, 100, 125

0,1

1

150, 200, 250, 300,
400

1

10

500

100

10

2m

zalecane
recommended

Wodomierz wyposaony w osłonę liczydła z pokrywką
- wysokość wodomierza H wg kart katalogowych zwiększona o 10mm.
Water meter equipped with a counter casing with a lid
- water meter height H according to catalogue cards increased by 10mm.

Przykłady połączeń dla realizacji zdalnego przekazywania wskazań.
Example of connections for a remote read-out.

4

4

Przykład zamówienia:
WODOMIERZ MW 80-NK
W zamówieniu naley określić odmienną od zalecanej wartość impulsu.
Zestaw do zlicznia impulsów naley zamawiać oddzielnie.
Example of an order:
WATER METER MW 80-NK
Should you require pulse value different from the recommended one please state it
in your order.
Sets of elements to be matched with the water meter should be ordered separately.
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