BYTOVÝ VODOMĚR CD SD PLUS

Jednovtokový suchoběžný vodoměr Maddalena CD SD PLUS
Bytovyý vodoměě r CD SD PLUS rěprězětujě nějnověě jšě íý gěněraci jědnovtokovyý ch
šuchoběě zěnyý ch vodoměě ruů vyroběnyý ch špolěcě noštíý Maddalěna S.p.A.
CD SD PLUS vyuzě ívý aý šuchoběě zěněý pocě íýtadlo pohaý něě něý prě ěš magnětickou špojku. Jě
zcěla v šouladu š pozě adavky šměě rnicě 2004/22/EC pro měě rěíýcíý zarě íýzěníý a Evropškou
normou EN 14154. CD SD PLUS vyý borněě kombinujě vyšokou prě ěšnošt prě i níýzkyý ch
pruů tocíých a maximaý lníý odolnošt vuů cě i prě ětíýzěěníý vyšokyý mi pruů toky a tlakěm.
CD SD PLUS jě prě ipravěn pro daý lkovou komunikaci. Podlě pozě adavku muů zě ě byý t ošazěn
kompaktníým radiovyý m modulěm (868 MHz něbo M-Buš), něbo modulěm š pulšníým
vyý štupěm. Ošazěníým modulu pro daý lkovou komunikaci nějšou dotcě ěny měchanickěý a
mětrologickěý paramětry ani ztíýzěěníý cě itělnošti vodoměě ru.

JEDNOVTOKOVÝ SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR MADDALENA CD SD PLUS
CD SD PLUS jě šuchoběě zěnyý, jědnovtokovyý vodoměě r. CD SD PLUS vyuzě ívý aý šuchoběě zěnyý cě íýšělníýk pohaý něě nyý prě ěš
magnětickou špojku. Jě vhodnyýý jak pro študěnou (T50) tak i těplou (T30/T90) vodu. Lopatkověýý kolo jě jědinaýý
cě aýšt, ktěraýý jě v kontaktu š vodou, cozě zajišě ťujě cě itělnošt vodoměě ru a zabraně ujě ohrozě ěníý měě rěěníý drobnyý mi
něcě ištotami a cě aýštěcě kami píýšku. CD SD PLUS jě plněě v šouladu š pozě adavky šměě rnicě 2004/22/EC (Anněx MI001) a jě v šouladu š trě íýdami prě ěšnošti B+D. Maximaý lníý cěrtifikovanyý rozšah měě rěěníý Q3/Q1 (R) jě 100 pro
horizontaý lníý polohu a 50 pro věrtikaý lníý polohu. CD SD PLUS muů zě ě byý t dovybavěn kompaktníým radiovyý m
modulěm (868 MHz něbo M-Buš), něbo modulěm š pulšníým vyý štupěm něovlivně ujíýcíým štandardníý uý drzě bu cě i
cě itělnošt cě íýšělníýku vodoměě ru. Vědlě mětrologickěý cěrtifikacě, jě CD SD PLUS cěrtifikovaý n pro pouzě itíý v šouštavěě
pitněý vody v šouladu š mězinaý rodníými prě ědpišy.
SPECIFIKACE
▪ konštruovaý n v šouladu š CČ SN EN 14 154
▪ šchvaý lěn dlě MID v šouladu š 2004/22/EC (Anněx MI-001)
▪ prě ěnoš otaý cě ěk lopatkověý ho kola na pocě íýtadlo jě zajišě těě n magnětickou
špojkou - vyšokaý antimagnětickaý ochrana
▪ montaý zě níý poloha horizontaý lníý i věrtikaý lníý
▪ provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C, do 50°C nebo na
teplou vodu do 90°C
▪ vyšokaý citlivošt - od 8 l/hod
▪ cěrtifikovaý no proti pošě kozěníý zpuů šoběněý mu vodníým raý zěm, PN16
▪ bězkonkurěncě níý odolnošt proti zanaý šě ěníý, vě špodníý cě aýšti šamocě ištíýcíý ěfěkt
▪ zěšíýlěnaý oša - pruů měě r 2,5mm - vyšokaý špolěhlivošt a prě ěšnošt měě rěěníý
▪ vodoměr lze dodat v provedení s přípravou pro rádiovou
komunikaci
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Diagram průběhu chyby měření

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Diagram tlakových ztrát

PULSNÍ MODUL - REED

RÁDIOVÝ MODUL
špaý rovanyý š vyšíýlacě ěm pro daý lkovyý oděcě ět vodoměě ru

KOMPAKTNÍ RADIOVÝ MODUL
Kompaktníý raý diovyý modul 868MHz š intěgrovanyý m indukcě níým
šěnzorěm

M-BUS MODUL
Konštruovanyý pro daý lkověý oděcě ty prě ěš M-BUS.
Vybavěn dvěě ma impulšníými vštupy

ZPĚTNÁ KLAPKA

MOSAZNÉ ŠROUBENÍ A TĚSNĚNÍ

PLOMBY
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