
620 Objemov˘ vodomûr
SuchobûÏné poãítadlo
Metrologická tfiída C pro v‰echny polohy

V˘znamné vlastnosti

DN 15 aÏ 40, PN16, do 40oC.

Vysoká pfiesnost a spolehlivost.

Nízké tlakové ztráty.

Malá citlivost na pfiípadné neãistoty.

Bezhluãn˘ chod.

Dva typy vodomûru: standardní a koaxiální.

MoÏnost pfiipojení HRI snímaãe.

PouÏití

Vodomûr typu 620 pracující na principu kinematického pohybu krouÏku
v komofie byl speciálnû vyvinut na základû poÏadavkÛ vodárensk˘ch
organizací a jejich zákazníkÛ k optimalizaci fakturace spotfieby pitné 
vody.

Nov˘ typ konstrukce umoÏÀuje dosáhnout vysokou pfiesnost a velk˘
mûfiicí rozsah.

Spolehlivost, odolnost vÛãi neãistotám a tich˘ chod uspokojí v‰echny
typy zákazníkÛ.

Volitelná pfiíslu‰enství

Elektronick˘ snímaã HRI (impulsní nebo datová jednotka).

·roubení.

Klapka proti zpûtnému toku.
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Pfiesnost Kfiivka chyb

Jsou pouÏity nové materiály s hustotou velmi blízké 
hustotû vody, které umoÏÀují hladk˘ pohyb krouÏku v mûfii-
cí komofie i pfii velmi nízkém prÛtoku.
Mûfiicí rozsah objemového vodomûru 620 pfiekraãuje 
poÏadavky na metrologickou tfiídu pfiesnosti C.
Konstrukãní provedení vodomûrÛ, zejména velikostí 
Qn 1,5; Qn 2,5 a Qn 6 splÀuje sv˘mi parametry 
poÏadavky na metrologickou tfiídu D ve smyslu ãlenûní
podle âSN ISO 4064-1. 
Provedení znaãená „0,75 - 1,5“ a „1 - 2,5“ a „3,5 - 6“ jsou
obecnû i v této tfiídû ovûfiena. 

Spolehlivost

Kompozitní materiály pouÏité pro v˘robu vodomûru 
620 jsou lehké a vyznaãují se v˘born˘mi povrchov˘mi
vlastnostmi. KrouÏek se tudíÏ mÛÏe pohybovat v mûfiicí 
komofie bez tfiení a s velmi mal˘m opotfiebením.
âástice pfiítomné ve vodû jsou nejdfiíve odstranûny 
vstupním sítkem a poté je‰tû sítkem umístûn˘m na vstupu
do mûfiicí komory.
Nejmen‰í ãástice, které projdou obûma sítky, projdou vodo-
mûrem bez jeho po‰kození z dÛvodu pruÏn˘ch vlastností
materiálu krouÏku a mûfiicí komory a dále jejich povrchové
odolnosti.
Povrchová tvrdost krouÏku a mûfiicí komory zabraÀují 
po‰kození a tvorbû r˘h.
Pfievod od krouÏku se nachází v suché komofie (poãítadla),
coÏ zcela vyluãuje zablokování vodomûru neãistotami 
pfiítomn˘mi ve vodû. 
Tento typ vodomûru si udrÏuje své metrologické vlastnosti
po velmi dlouhou dobu provozu i za ztíÏen˘ch provozních
podmínek.

Odeãítatelnost namûfien˘ch
hodnot

âíselník s 8 váleãky (5 pro m3 a 3 pro litry) a jeden ruãiãko-
v˘ ukazatel zaji‰Èují dokonalou odeãítatelnost vodomûru.
Minimální dílek je 0,05 l.

Vodomûr je vybaven centrální hvûzdicí, jejíÏ rotace indiku-
je prÛtok vody.

Tento indikátor je moÏno rovnûÏ pouÏít k detekci neÏádou-
cích únikÛ vody v dÛsledku netûsností za vodomûrem.

Poãítadlo je vybaveno vnitfiním stírátkem zaji‰Èujícím 
dokonalou odeãítatelnost za v‰ech okolností.

MoÏnost montáÏe do v‰ech poloh a suchobûÏné poãítadlo
otoãné o 350o zaruãují snadn˘ odeãet namûfien˘ch hodnot
ve v‰ech pozicích.

Poãítadlo mÛÏe b˘t dodáváno také v provedení mûì/sklo 
zaruãující dokonalé krytí (IP 68).

Roz‰ífiené rozsahy vodomûrÛ

Kfiivka tlakov˘ch ztrát

Q min = 0,010 Qn Qt = 0,015 Qn Q max = 2 Qn

prÛtok m3/h

620 DN 15 620 DN 20 620 DN 25-30 620 DN 40 
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Shoda, schválení typu

Vodomûr je schválen v souladu se smûrnicí EHS 75/33 
(vyhlá‰ka MPO ã. 334/2000 Sb.).

Vodomûr 620 je schválen ve tfiídû C pod následujícími oznaãeními:

DN 15 - 20 D96 6.123.05
DN 25 - 30 B83 32.38
DN 40 B77 32.04

Znaãení

Na tûlese vodomûru jsou dvû ‰ipky ukazující smûr prÛtoku. 
Rok v˘roby, v˘robní ãíslo a schválení typu jsou umístûny na hlavû 
vodomûru.
Dal‰í údaje jsou uvedeny na ãíselníku: znaãka v˘robce, název typu
vodomûru, metrologická tfiída, schválení typu.

MontáÏ a údrÏba

Objemov˘ vodomûr 620 musí b˘t namontován na spodní ãásti potrubí 
v orientaci odpovídající smûru prÛtoku vyznaãeném ‰ipkami na tûlese 
vodomûru. Potrubí musí b˘t pfied montáÏí dÛkladnû propláchnuto, aby 
byly odstranûny v‰echny neãistoty. Je doporuãeno namontovat uzavírací
ventil pfied vodomûrem, coÏ usnadÀuje jeho montáÏ a v˘mûnu. 
Pfii instalaci musí b˘t vodomûr udrÏován ve správné poloze. 
Po montáÏi vodomûru se uzavírací ventil otevírá pomalu tak, aby dochá-
zelo k postupnému zaplÀování vodomûru. Vodomûr nevyÏaduje Ïádnou
zvlá‰tní údrÏbu.

Rozmûrov˘ náãrtek

standardní provedení koaxiální provedení

Pfiíãn˘ fiez vodomûrem

standardní provedení

koaxiální provedení

       D                                             D

                               H                                        H

                                  h

       L



Technické údaje

Metrologické údaje podle smûrnice EHS 75/33, resp. vyhlá‰ky MPO ã. 334/2000 Sb.

koaxiální
standardní provedení provedení

Dimenze DN mm 15 20 25* 30 40

Jmenovit˘ prÛtok    2% Qn m3/h 1,5 2,5 3,5 6 10 1,5

Maximální prÛtok    2% Qmax m3/h 3 5 7 12 20 3

Minimální prÛtok    5% Qmin l/h 15 25 35 60 100 15

Pfiechodov˘ prÛtok    2% Qt l/h 22,5 37,5 52,5 90 150 22,5

+-

+-

+-

+-
* dimenze DN 25 rovnûÏ v provedení Qn 6

koaxiální
standardní provedení provedení

Dimenze    DN mm 15 20 25 30 40

Nábûhov˘ prÛtok l/h < 1 2 7 7 15 < 1

Minimální prÛtok (1) l/h 7,5 10 22 22 100 7,5

Pfiechodov˘ prÛtok (1) l/h 11,25 15 33 33 150 11,25

Rozsah poãítadla m3 105 105 105 105 105 105

Nejmen‰í rozli‰ení
poãitadla

Tlaková ztráta pfii Qmax bar 0,7 0,5 0,5 0,83 0,8 0,7

Nejvy‰‰í provozní tlak bar 16 16 16 16 16 16

Provozní údaje

(1) hodnoty prakticky odpovídající tfiídû D

Rozmûry a hmotnost

koaxiální
standardní provedení provedení

Dimenze DN mm 15 20 25* 30 40

Délka L mm 170 (2) 190 (4,5) 260 260 300

·ífika D mm 79,7 93,5 135 135 150 100

Celková v˘‰ka H mm 132,7 123 186 186 193 135,6

V˘‰ka pod osou h mm 15,5 37,5 68 68 75 n/a

palce 3/4“ (3) 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 1 1/2“

mm 26,44 33,25 41,91 47,8 59,61 47,80

Hmotnost kg 0,99 1,56 3,7 3,8 5 0,98

(2) dodáváno rovnûÏ v délkách 110, 130 a 165 mm (4) dodáváno rovnûÏ v délce 165 mm
(3) dodáváno rovnûÏ se závitem G1“ (5) dodávono rovnûÏ v délce 198 mm, DN25, Q do 7m3 / hod, G11/4“

Závit vodomûru G prÛmûr

620

litr 0,05 0,05 0,2 0,2 0,2 0,05



620

Vybavení HRI snímaãem

HRI je universální snímaã, kter˘ je dodáván ve dvou
provedeních:

HRI impulsní jednotka - vysoce citliv˘ impulsní vysílaã
detekující smûr prÛtoku.

HRI datová jednotka - elektronické poãitadlo s datov˘m
rozhraním pro pfienos datov˘ch informací.

âíselník vodomûru 620 je standardnû vybaven pointerem,
kter˘ mÛÏe aktivovat HRI snímaã.

Dvojí provedení

1. HRI impulsní jednotka

PouÏití pointeru 0,1 l pro aktivaci HRI snímaãe zajistí 
základní rozli‰ení jeden litr na jeden v˘stupní impuls.
Koncová hodnota impulsu mÛÏe b˘t nastavena pouÏitím
dûliãe D (napfi. D = 100 odpovídá hodnotû 1 impuls 
na 100 litrÛ)

MoÏné hodnoty dûliãe  D: 1 / 10 / 100 / 1000

2. HRI datová jednotka

V datové jednotce je integrováno datové rozhraní dovolující
odeãet namûfien˘ch hodnot a v˘robní nebo zákaznické 
ãíslo.

Hodnota dûliãe D, v˘robní/zákaznické ãíslo a startovací
hodnota odeãtu jsou programovatelné. 

Toto provedení zaji‰Èuje i souãasné vysílání impulsního 
signálu (4 vodiãové pfiipojení).

HRI datová jednotka mÛÏe b˘t pfiipojena k M-Bus sbûrnici,
nebo je odeãet provádûn induktivním zpÛsobem (MiniBus)
podle protokolu IEC 870.




