
OBSEG DOBAVE ZA US ECHO II:

• 1 merilnik pretoka
• 1 komplet materiala za plombiranje
• 1 komplet tesnil
• 1 navodila za montažo in uporabo
• 1 M10 x 1 vmesnik za direktna tipala z bakrenim 

tesnilom (pri DN15/DN20)
• Opcija: PulseBox za napajanje merilnika pretoka

SPLOŠNO

US Echo II je ultrazvočni merilnik pretoka za merjenje toplotne energije in je primeren za horizontalno in vertikalno vgradnjo. Prosimo, 
upoštevajte ta navodila za pravilno ravnanje ter za izpolnjevanje varnostnih ter garancijskih pogojev.

Varnostna navodila

Toplovodna in električna omrežja obratujejo pri visokih temperaturah, tlakih in visokih napetostih, ki pri napačni uporabi lahko 
povzročijo težke telesne poškodbe. Zato lahko merilne naprave montirajo le ustrezno strokovno usposobljene osebe. Ohišja toplotnih 
števcev so izdelana za hladno, toplo in vročo vodo, za druge tekočine je potrebna predhodna preverba karakterističnih lastnosti. Če 
je ohišje števca izpostavljeno udarcem, sunkom ali padcem z višine več kot 60 cm oziroma podobnim obremenitvam, je potrebno 
napravo zamenjati. Cevi morajo biti ozemljene. Omrežno napetost (opcija) je potrebno pred odpiranjem računske enote izključiti.

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

US Echo II 

 

ZNAK CE IN RAZREDI ZAŠČITE

Merilna naprava US Echo II izpolnjuje zahteve smernic MIO 2014/22/EU in kot taka spada v okoljski razred C (industrijska uporaba) po 
določilih standarda DIN EN 1434:

• Temperatura okolice: + 5°C ... +55°C (namestitev v notranjih prostorih)
• Temperatura skladiščenja (brez baterije):         -10°C ... +60°C
• Relativna zračna vlažnost: < 95 %
• Nadmorska višina: < 2.000 m
• Merilnik pretoka IP 66/67
• Zaščita pred el. magn. motnjami po standardu EN 1434-4 (2007).
• Dvojna zaščitna izolacija             (razred zaščite II po EN 61010-1 (2011).
• Starih električnih naprav in njihovih baterij ne smete zavreči skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. 

Rabljene baterije odstranite skladno z uredbo o ravnanju z odpadnimi baterijami.
• Vsi deli, ki tvorijo celoto merilnika (računska enota, merilnik pretoka ter temperaturna tipala) in ki so sestavljeni skupaj po 

proizvajalčevih navodilih, zadoščajo vsem metrološkim zahtevam, navedenim na tipski tablici.
• US Echo II izpolnjuje zahteve glede Direktive o tlačni opremi (97/23/EG).
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Navojni priključek

Priključek Navoj ISO 228

UZ senzor Nerjaveče jeklo

Tesnilo O-ring EPDM

Ohišje volumskega 
dela Medenina Cu Zn36 Pb2 AS Bron Cu Pb5 Sn5 Zn5 

Nazivni pretok, 
qp (Qn)m

3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10

Maks. pretok, 
qs m

3/h 1,2 3 5 7 12 20

Min. pretok, qi l/h 6 15 25 35 60 100

Zagonski pretok  l/h 1,2 3 5 7 12 20

Vgradnja dolžina 
L1, mm 110 130 190 110 130 190 130 190 260 150 260 150 260 260 200 300

Nazivni premer 15 20 20 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 32 40 40

Priključni
navoj  G 3/4”B 1”B 3/4”B 1”B 1”B 11/4”B 11/4”B 11/4”B 11/2B 2”B

Višina  A, mm 72 72 72 72 72 72 72 72 77 77 77 77 77 77 85 85

Višina  A1, mm 110 110 110 110 110 110 110 110 114 114 114 114 114 114 123 123

Višina  A2, mm 18 18 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 23 35 35

Teža, kg 1,1 1,2 1,5 1,1 1,2 1,5 1,1 1,4 1,9 1,5 1,9 2,4 2 1,8 2,5 5,5

Notranji premer
di, mm 19 19 19 19 19 19 29 29 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44 44

Padec tlaka pri  
qp bar

0,04 0,04 0,04 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 0,17 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,09 0,09

Drugi pomembni napotki

• Merilnik pretoka se ne sme nikoli dvigovati ali transportirati tako, da je obešen na priključni kabel!
• Izberite kraj montaže tako, da priključni kabli merilnika pretoka in temperaturnih tipal ne bodo v bližini napajalnih vodov ali virov 

elektromagnetnih motenj (razdalja najmanj 50 cm).
• Kabli ne smejo biti položeni na vroče napeljave, temperatura naj ne bo višja od 55°C.
• Ob pretrganju uradne plombe prenehata veljati overitev števca, garancija, in skladnost s smernicami Direktive o tlačni  

opremi 97/23/EG.
• Ohišje se lahko čisti le z zunanje strani, z mehko, malo navlaženo krpo. Uporaba čistil ni dovoljena.
• Inštalacije morajo ustrezati standardoma DIN EN 1434.

MONTAŽA MERILNIKA PRETOKA

3.1 Obratovalni pogoji, dimenzije in materiali

Obratovalni parametri ogrevalnega krogotoka ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

Nazivni tlak 16/25 bar (napis na tipski tablici) 
Obratovalna temperatura 130 °C 
Kratkotrajna maksimalna temperatura 150 °C 
Drugi podatki pa so navedeni v spodnji tabeli:
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Prirobnični priključek

Priključek Prirobnica ISO 7005-3, PN 25

UZ senzor Nerjaveče jeklo

Tesnilo O-ring EPDM

Ohišje volumskega dela Medenina Cu Zn36
Pb2 AS Bron Cu Pb5 Sn5 Zn5 

Nazivni premer, qp (Qn)m
3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15

Maks. pretok, qs m
3/h 1,2 3 5 7 12 20 30

Min. pretok, qi l/h 6 15 25 35 60 100 150

Zagonski pretok  l/h 1,2 3 5 7 12 20 30

Vgradna dolžina  L1, mm 190 190 190 260 300 260 300 270 300 250 270 270 250

Nazivni premer 20 20 20 25 40 25 40 50 40 40 50 50 50

Višina  A, mm 72 72 72 77 77 77 77 77 85 85 85 85 85

Višina  A1, mm 110 110 110 114 114 114 114 114 123 123 123 123 123

Višina  A2, mm 52,5 52,5 52,5 57,5 75 57,5 75 82,5 75 75 82,5 82,5 82,5

Teža kg 
(prejšnja izvedba) 3,2 3,2 3,2 4,5 7,1 4,5 5,8 8,6 8,2 8 9 9 8,8

Teža, kg  
(nova izvedba) - - - 3,6 5,4 3,7 5,5 6,4 6,5 6,2 7 7 6,5

Premer prirobnice  D, mm 105 105 105 115 150 115 150 165 150 165 165 165 165

Delilni krog K, mm 75 75 75 85 110 85 110 125 110 125 125 125 125

Premer vijačne luknje L, mm 14 14 14 14 18 14 18 18 18 18 18 18 18

Število lukenj 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dimenzija prirobnice F, mm 100 100 100 110 140 110 140 160 140 160 160 160 160

Notranji premer di, mm 19 19 20 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44 44 44 44 44

Padec tlaka qp1 bar 0,03 0,21 0,15 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,20 0,20
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NAVODILA ZA MONTAŽO 

• Ne varite ali vrtajte v bližini merilnika.
• Merilnik naj ostane v originalni embalaži dokler niso opravljena vsa dela povezana s priključitvijo, izoliranjem, barvanjem in izpiranjem 

sistema.
• Merilnik vedno namestite tako, da njegov položaj ustreza oznaki na tipski tablici (dovod ali povratni vod).
• Merilnik pretoka je lahko nameščen horizontalno ali vertikalno, vendar ne navzdol.
• Merilnik mora biti zaščiten pred udarci ali vibracijami, ki bi ga lahko poškodovale. Pri zagonu počasi odprite zaporne ventile.
• Vijačni priključki ali prirobnice morajo po nazivnem premeru in tlaku PN (po EN 1092) ustrezati cevovodom, na katere so priključeni.  

Merilnik pretoka ne sme biti izpostavljen prevelikim napetostim, ki jih povzročajo cevi ali varjeni deli. Cevovodi morajo biti pred in 
za merilnikom pretoka dovolj dobro sidrani. V primeru prirobničnega priključka, morajo biti priviti vsi predvideni prirobnični vijaki. 
Vsi uporabljeni vijaki, matice in tesnila morajo ustrezati nazivnemu premeru DN, tlačni stopnji PN, najvišji predvideni temperaturi in 
najvišjemu dopustnemu tlaku.

SPLOŠNA SHEMA MONTAŽE

US Echo II DN ≤ 20 z računsko enoto

NO!NO! NO!NO!

Dovod

Povratek

Uporabite priložena tesnila!

Opozorilo:

Ne pokrivajte plastičnih delov števca z izolacijskim materialom.

NAMESTITEV IZOLACIJE
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NE!

Opozorilo:

Merilnik pretoka mora biti ves čas popolnoma napolnjen z vodo! V izogib zračnim mehurjem v merilniku pretoka, le ta ne sme biti 
vgrajen na najvišji točki instalacije!

4
5
°

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Gez. Maßstab

Benennung

Art.-Nr. Ausgabe-Nr.

Freigabestatus

Für Erz.

1234

A

B

C

D

E

VMT-CF-Echo ll

Koch

12.02.14 Scheef

MA

12211 AB 1:1

12.02.2014frei für Serie

Keaufhal7\3_Bedr\Vorlagen_Corel\12211-Challenger-VMT.cdrAblage:

30.08.04

45°

Smer pretoka, npr. dvižni vod
Smer pretoka

Vertikalna vgradnja

Horizontalna vgradnja

POZICIJA MERILNIKA PRETOKA

Montaža US Echo II DN ≥ 25

Opozorilo:

Kable, ki vodijo v računsko enoto pustite 
na nižji poziciji zaradi možnega pritekanja 
vode v notranjost računske enote. To 
je še posebej pomembno v hladilnih 
sistemih zaradi kondenziranja.

NO!NO! NO!NO!

Dovod

Povratek
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MONTAŽA MERILNIKA PRETOKA Z MOBILNIMI PRIROBNICAMI (NOVA IZVEDBA)

1.

DN25 - 12x60 mm
DN40/50 - 16x65 mm

• Namestite vrtljive prirobnice ter z roko privijte dva vijaka na priključke cevi.
• Polovico prirobnice pustite odprte.

Opozorilo:

Gladki del prirobnice naj bo obrnjen 
navzven.

2.

• Vstavite merilnik pretoka na odprte prirobnice! 
Opozorilo: Uporabite priložena tesnila!

• Zaprite prirobnice

OPCIJA: MERILNIK PRETOKA Z VRTLJIVIMI PRIROBNICAMI (STARA IZVEDBA)

• Vstavite merilnik pretoka med prirobnici.   
Opozorilo: Uporabite priložena tesnila!
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3.

MONTAŽA TEMPERATURNIH TIPAL PRI IZVEDBI DN 15/DN 20

Montaža

Pri izvedbi DN 15 in DN 20, se temperaturno tipalo lahko montira v ohišje merilnika pretoka. Glede na izvedbo je lahko merilnik pretoka 
tovarniško opremljen s slepim čepom, potopno tulko ali navojnim čepom M 10x1 za direktno tipalo. Predelava merilnega mesta se lahko 
opravi tudi potem, ko je merilnik že vgrajen.

Opozorilo: preden odstranite slepi čep, potopno tulko ali tipalo za direktno merjenje pri merilniku pretoka, ločite merilnik pretoka od 
ogrevalnega krogotoka in nadzorovano izpustite vročo vodo. Nevarnost opeklin!

THFD, Direktna vgradnja tipala 
(samo DN 15/20)

THF, potopna tulka 
(samo DN 15/20)

Tesnilo

Prekrivna matica

Potopna tulka

M 10 x 1 Navojni 
čep

4
5
°

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Gez. Maßstab

Benennung

Art.-Nr. Ausgabe-Nr.

Freigabestatus

Für Erz.

1234

A

B

C

D

E

VMT-CF-Echo ll

Koch

12.02.14 Scheef

MA

12211 AB 1:1

12.02.2014frei für Serie

Keaufhal7\3_Bedr\Vorlagen_Corel\12211-Challenger-VMT.cdrAblage:

30.08.04

45°

• Vstavite še ostale vijake ter jih privijte z roko.
• Naravnajte merilnik pretoka v pravilen položaj.
• Privijte vse vijake z orodjem.
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US ECHO II – OSNOVNA VERZIJA

US-Echo II v osnovni verziji napaja primerna računska enota ali zunanji napajalnik.  
Če se uporabljajo računske enote CF 51, CF 55 ali CF 800, lahko dodatni podatkovni  
vod prenese na računsko enoto poleg impulzov za prostornino tudi alarmna  
sporočila o motnjah na merilniku pretoka.   

PRIKLJUČITEV MERILNIKA PRETOKA NA RAČUNSKO ENOTO 

Pred priključitvijo preverite, da se ujemata vrednosti impulzov na merilniku pretoka  
in računski enoti! Merilnik pretoka priključite na računsko enoto, kot je prikazano na  
naslednji priključni shemi (slika prikazuje priključno shemo računskih enot CF 51 in CF 55).

Specifikacija priključnih sponk računskih enot

4-žilni priključni kabel x 4.2 mm, razporeditev žic glede na barvo:

• Rdeča napajanje US Echo II (+) 
• Črna ozemljitev GND (-)
• Modra impulz za volumen (P)
• Bela podatkovna povezava (D)

Tehnični podatki impulznega izhoda

• Verzija: Open collector
• Polariteta: ni zamenljiva (upoštevajte priključno shemo)
• Trajanje impulza: 5.5 ms ±0.5 ms
• Maks. vhodna napetost: 30V DC
• Maks. vhodni tok: 27 mA
• Padec napetosti pri vklopu: ≤ 0.3 V pri 0.1 mA/≤ 2V pri 27 mA
• Upornost pri izklopu: ≥ 6 Mh
• Maks. frekvenca impulza: 1,1 x Qs/vrednost impulza

Električno napajanje

• Nazivna napetost: 3.2…8V DC
• Povprečna poraba toka: 35eA
• Največja poraba toka Imaks.: 2.5 mA 

 

Preverjanje delovanja in zagon

Preverjanje delovanja US Echo II  

Za enostaven preskus delovanja merilnika pretoka je US Echo ll opremljen s svetlečo  
diodo (LED), katere utripanje je odvisno od obratovalnega stanja. Utripajoče zaporedje  
(se ponovi vsakih 20 s):

• 1 x utrip: pretok skozi merilnik pretoka
• 2 x utrip: zrak v merilniku pretoka
• 3 x utrip: opozorilo nečistoč na merilniku pretoka 

 (potrebno čiščenje)
• 4 x utrip: prekoračen maks. pretok (Q > 1.1 x Qs)
• 5 x utrip: napačna smer pretoka
• LED sveti neprekinjeno: Nepodprta nastavitev (pokličite servis)
• LED utripa neprestanoma(2Hz):  US Echo  II je nastavljen na testni način. Odklopite US Echo II od računske  

 enote ter ga ponovno priklopite.

+ - P D

 + - P D
 Napajanje Ozemljitev  Impulz Podatki
 (rdeča) GND (modra) (bela)
  (črna)  

ZAPOREDJE PRIKLOPA
 4. 3. 2. 1.

LED
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Preverjanje delovanja računske enote

Preverjanje delovanja in verodostojnosti se opravi na osnovi izmerjenega pretoka in prostornine, kot je navedeno v navodilih za 
montažo in uporabo računske enote.

Zagon

Po uspešno opravljenem preskusu delovanja je US-Echo II pripravljen na zagon in tehnični prevzem.

US ECHO II - POSEBNA IZVEDBA S PULSE BOX-OM

Pulse Box omogoča naslednje funkcije:

• US Echo II se lahko električno napaja neodvisno od računske enote.
• Galvanska ločitev US Echo II od računske enote.
• Podaljšanje dolžine izhodnega impulza US Echo II.

Priključitev merilnika pretoka na računsko enoto preko Pulse Box-a

Pred priključitvijo preverite, da se ujemata vrednosti impulzov na merilniku pretoka in računski enoti! Merilnik pretoka preko Pulse Box-a 
priključite na računsko enoto tako, kot je navedeno v navodilih za montažo računske enote. Upoštevajte pole priključkov!

Specifikacija priključnih sponk računskih enot

a) 2-žilni priključni kabel za računsko enoto, Ø 4.2 mm:

• Črna ozemljitev (-)
• Modra impulz za volumen (P) 

 
b) brez priključnega kabla za računsko enoto (glej sliko)

• + brez funkcije
• - ozemljitev GND
• P impulz za volumen
• D podatkovna povezava, samo za CF51 / CF55 / CF800
• Za električni priklop glejte nadaljnja navodila.

Tehnični podatki impulznega izhoda Pulse Box

• Verzija: Open collector
• Polariteta: ni zamenljiva (upoštevajte priključno shemo)
• Trajanje impulza: 135 ±35 ms
• Maks. vhodna napetost: 30 V DC
• Maks. vhodni tok: 27 mA
• Padec napetosti pri vklopu: ≤ 0.3 V pri 0.1 mA, ≤ 2.0 V pri 27 mA
• Upornost pri izklopu: O 6 Mh
• Maks. frekvenca impulza: 1Hz
• Maks. dolžina kabla: 10 m

+
-

P
D
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ELEKTRIČNO NAPAJANJE US ECHO II

Električno napajanje je lahko izvedeno na tri načine: 

• standardna izvedba z baterijo, ki ima 6-letno življenjsko dobo 
(tip 2x Li 3,6V-AA na vtični kartici),

• baterija z 12-letnim napajanjem  
(tip Li 3,6V-C na vtični kartici) ali

• omrežni napajalnik.
Zaradi modularne zasnove naprave, se lahko predelava napajalnika opravi po montaži  
na terenu (zato je potrebno odpiranje pokrova računske enote)!

Baterijska izvedba

• Pri zamenjavi baterij lahko uporabite le originalno opremo. Priključite baterijo s  
pomočjo vtiča in jo potisnite ter zataknite v za to pripravljen utor v ohišju PulsBox-a.

• Nikoli ne polnite baterij. Prav tako jih ne smete odpirati ali segrevati na temperaturo  
višjo kot 100°C oziroma izpostavljati odprtemu ognju ali potapljati v vodo.

 
 
OPOZORILO: V primeru uporabe neustrezne baterije je možno da pride do eksplozije.
Rabljene baterije odstranite skladno z uredbo o ravnanju z odpadnimi baterijami.

Omrežni modul 

• Omrežna napetost  230 V ± 15 %
• Omrežna frekvenca 50 Hz ± 2 %
• Največja priključna moč  1 VA
• Tip kabla  2 žilni (brez ozemljitve)
• Premer kabla  4.5 mm … 7.0 mm
• Presek žice  0.5 … 2.5 mm2

Toplotni števci z omrežnim napajanjem morajo biti priključeni tako,  kot določajo  
predpisi za montažo električnih naprav. Omrežni napajalnik mora biti zavarovan pred  
nezaželeno prekinitvijo napajanja.  

Predvideti je potrebno tudi zaščitne naprave (ločilna stikala), če bi se pojavile električne  
motnje v napravi, saj  je  potrebno  v  tem primeru ločiti napravo od napajanja  
(odklopni tok < 1A).

Priključni vod omrežnega  napajalnika  mora biti neposredno  povezan  s  
prekinitvenim stikalom. 

Stikalo za zasilni izklop mora:

• biti nameščeno  na lahko dosegljivem mestu,
• biti jasno označeno,
• prekiniti oba vodnika,
• imeti jasno označena položaja za vklop/izklop. 

 
Priključitev omrežnega modula:

• Izklopite omrežno napajanje.
• Odprite ohišje PulsBox-a.
• Le pri nadgradnji z omrežnim napajalnikom: priključite omrežni napajalnik na računsko  

enoto s pomočjo vtiča ter ga nato potisnite predvideno režo v ohišju.
• Predrite tretjo uvodnico z desne in skozi njo potegnite kabel.
• Pritrdite žico z objemko.
• Priključite žici na priključka 27 in 28 (varno pred zamenjavo polov, izolacija odstranjena  

v dolžini 8 mm).
• Zaprite pokrov ohišja in ga privijačite.
• Vključite omrežno napajanje.
• Zavarujte vijake s plombo (plastična ali žičnata plomba) 

Litijeva 3,6 V-AA

Omrežni modul
27

   2
8
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Zagon

US Echo II s Pulse Box-om je sedaj pripravljen za zagon. Preverjanje delovanja (pretok!) je potrebno izvesti kot je opisano v navodilih za 
montažo in uporabo računske enote.

Montaža Pulse Box-a

Pulse Box lahko montirate neposredno na merilnik pretoka ali na zid s pomočjo stenskega nosilca.

Montaža na merilnik pretoka

Pulse Box ne sme biti nameščen na merilnik pretoka, če je temperatura okolice trajno višja od 55°C ali pa se sistem uporablja tudi za 
hlajenje.

Zasuk  45°

Montaža na steno

Če je temperatura v cevovodu vedno nad 90°C ali pa temperatura okolice presega 55°C, je priporočljivo, da se Pulse Box pritrdi na steno.

Privijte priloženi zidni nosilec na steno ali ga pritrdite na hladno cev. 

Namestite Pulse Box tako, da je zamaknjen za 45°.

Zavrtite Pulse Box za 45°, da se zatakne.

35,2 mm

35 mm

69 mm

Zasuk  45°

NADGRADNJA OSNOVNE VERZIJE US ECHO II S PULSE BOX-OM

Merilnik pretoka US Echo II lahko tudi po montaži nadgradite s PulseBox-om. Pri tem uporabite naslednji montažni postopek:

• Odvijte stranske vijake ohišja Pulse Box-a in snemite zgornji del ohišja,
• Vse kable speljite v ohišje skozi kabelske uvodnice,
• Razporeditev kabelskih uvodnic je odvisna od premera kablov, za katere veljajo naslednja priporočila:



+
-

P
D

napajanje
+

+

-

-

P

P

D

D

računska
enota

merilnik pretoka

stikalo

+ - P D

 + - P D
 Napajanje Ozemljitev  Impulz Podatki 
 (rdeča) GND (modra) (bela)
  (črna)    

ZAPOREDJE PRIKLOPA
 4. 3. 2. 1.Zagon

• Ponovno namestite in privijte zgornji del ohišja.
• Zavarujte vijake s plombami (priložene plastične ali žičnate plombe).

US Echo II s Pulse Box je sedaj pripravljen na zagon. Preskus delovanja (pretok!) poteka po 
navodilih za montažo in uporabo računske enote.

Povezovalni kabel Premer kabla Uvodnica

Računska enota
Ø 4.25 ±0.75 mm

alternativno: Ø 6 ±1 mm

Merilnik pretoka Ø 3.75 ±0.75 mm

Omrežje 230V Ø 6 ±1 mm

napetost

ozemljitev

impulz

podatki

Računska enota US Echo II

Električno napajanje računske enote in merilnika pretoka povežite s priključnimi sponkami kot je prikazano na sliki 
spodaj

Družba Itron je certificirana po DIN ISO 9001 * Registracijska številka 000468 * Priznana kontrola kakovosti po EC direktivi 2004/22/EC, Aneks D * Številka certifikata 
LNE-18199. 

© Copyright 2014. Art-Nr. 14243 SLO · Subject to alteration · Technical status as at april 2014· Printed on environmentally friendly paper

ALLMESS GMBH 
Am Voßberg 11 
23758 Oldenburg i.H. 
Germany

Tel:  +49 (0) 43 61/62 5-0 
Fax:  +49 (0) 43 61/62 5-250

www.itron.com

Itron je globalno tehnološko podjetje. Gradimo rešitve, ki pomagajo dobaviteljem 
pri merjenju, upravljanju in analizi porabe energije in vode. Naš širok portfelj  
izdelkov vključuje merilnike za elektriko, plin, vodo, toplotno energijo, kot tudi 
nadzorno tehnologijo; komunikacijske sisteme; programsko opremo in strokovne 
službe.Z več tisoč zaposlenimi podpiramo okrog 8.000 dobaviteljev v več kot 100 
državah, s čimer Itron podpira dobavitelje pri odgovornem in efektivnem  
upravljanju energetskih in vodnih virov.  
Več informacija najdete na:  www.itron.com.
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