
Vodomer za pipe
GWZ 3-MK +m
Qn 1,5 m3/h

Obseg dobave:
– Vodomer za pipe, z vgrajeno prekrivno matico 3/4“ notranji navoj, za priključke na 3/4“ 

zunanji navoj, merilnim vložkom z modularno številčnico +m s praznim modulom in kromi-
rano rozeto.

– 1 plosko tesnilo
– 2 navojna trna M5
– 2 uporabniški plombi (C)
– Navodila za montažo

Prazni modul, ki se nahaja na vodomeru +m je sestavni del overjenega vodomera in je zato 
zavarovan s plombo (tipsko nalepko). Prazni modul lahko, denimo ob montaži komunikacijske-
ga modula, zamenja samo pooblaščeni strokovnjak.

Montaža:
Vodomer pritrdite na pipo s pomočjo vgrajene prekrivne matice 34“ NN tako, da tesni in pre-
verite smer vrtenja številčnice.

Plombiranje proti nepooblaščeni demontaži
(montažno plombiranje):
1) Trdno privijte navojni trn M5 v ovalno matico s pomočjo šestkotnega ključa SW 2,5 in ga 

zavarujte s pomočjo priložene plombe (C).
2) S prebijalom Ø 7mm potisnite plombo do naslonila.

Zamenjava merilnega vložka
npr. pri poteku overitvenega obdobja
1) Zaprite pipo.
2) Snemite kromirano rozeto.
3) Demontirajte čelni obroč s kljukastim ali montažnim ključem (zaščitni pokrov sistema UP 

6000-MK).
4) Odstranite stari tesnilni obroč. Namažite z mastjo nov tesnilni obroč in ga vložite v utor 

EAT-ja. 

 Opozorilo: uporabljajte le priloženo mast!
5) Potegnite čelni obroč s starega merilnega vložka.
6) Potisnite čelni obroč čez dvižni obroč novega merilnega vložka, dokler se ne zaskoči. Utori 

se morajo poravnati z oprijemalnimi vdolbinami dvižnega obroča.
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NAVODILA ZA MONTAŽO



7) Namestite merilni vložek s čelnim obročem v EAT. Pri tem se morata vstopni in izstopni opornik merilnega vložka zaskočiti v vodila EAT-ja.
 Pomembno: puščice, ki kažejo smer toka na merilnem vložku in EAT-ju se morajo ujemati.
8) Privijte čelni obroč do konca v EAT (utori čelnega obroča morajo tesno nalegati na rob EAT-ja).
9) Obrnite številčnico v položaj primeren za odčitavanje.
10) Preverite smer vrtenja številčnice in tesnost vodomera tako, da odprete ventil/pipo.
 Če se številčnica vrti v napačno smer (šteje nazaj) morate ponovno izgraditi merilni vložek in ga obrniti za 180° ter nato ponovno vgraditi. Pri tem 

morate paziti na pravilni položaj tesnilnega obroča. Upoštevajte puščice, ki označujejo smer toka.
11) Potisnite rdečo plombo v režo med čelnim obročem in EAT-jem, pri čemer mora biti zazobek obrnjen proti merilnemu vložku (plombiranje proti nepoob-

laščeni demontaži)!
12) Ponovno nataknite kromirano rozeto.

Allmessovi stanovanjski vodomeri s suho številčnico so zaščiteni pred pršenjem. 
Opozorilo: izogibajte se uporabi vodomera na mestih, kjer je nenehno visoka zračna vlaga (npr. neposredno pod tušem ali v zemeljskih jaških), ker lahko 
trajna vlaga difundira skozi plastični pokrov številčnice in vpliva na odčitavanje podatkov.
Uporaba komunikacijskih modulov ni primerna, če je naprava nameščena na prostem.

3

www.enerkon.si
Volčji Potok 24b, 1235 Radomlje, Slovenija, telefon +386(0)1 830 34 80, (0)1 830 34 81, faks +386 (0)1 830 34 99, e-mail: enerkon@siol.net

A1
4

-0
6

 
M

A
-N

r. 
P

10
14


