
Napotek:

Če so podometni ventili nameščeni pregloboko, morate uporabiti podaljšek (glejte mero C). Če 
imajo posebne dvižne cevi drugačne mere (npr. mera B), morate slednje navesti pri naročilu. Če 
so podometni ventili montirani napačno, namestite obračalnik smeri pretoka. Potrebna oprema 
in način montaže za podaljške sta opisana v točki          , za obračalnik smeri pretoka pa v 
točki          . 
Uporabljajte le originalne Allmessove dele. Prosimo, uporabite priloženo mast. Pred montažo 
namažite z mastjo vse vidne tesnilne obroče.
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Vodomer z ventilom
Controller-MK FleXX +m  

Obseg dobave:
Dobavna enota I:  CONTROLLER priključni komplet AC-FleXX
 -  Varovalna cev SW 34 s prekrivno matico SW 42 in tesnilnim  
   obročem Ø 28,3 x 1,78 mm
 -  Dvižna cev z nogo dvižne cevi (s tesnilom), pritrdilni 
  obroč, vzmetna podložka in tesnilni obroč 13,6 x 1,4
 -  Plosko tesnilo (1/2” in 3/4” na varovalni cevi)
 -  Momentni ključ
 -  Navodila za montažo

Dobavna enota II:  CONTROLLER armatura-MK FleXX +m
 -  Armatura z vodomerom in modularno številčnico ter     
  zapornim ventilom z vrtljivo glavo
 -  Tesnilni obroč 13,6 x 1,4 (uporabite ga pri podaljških),                
     plomba in mast
 -  Natična zidna rozeta
 -  Navodila za montažo

Prazni modul (1), 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.

Opozorilo:

Controller-MK FleXX je predviden za montažo na ventile z ravnim sedežem, ki ustrezajo standar-
du DIN 3512 (priključne mere so navedene na 3. strani oz. tabeli na desni strani). Pri montaži 
na ohišje ventila, ki ne ustreza standardu DIN, je potrebna posebna previdnost. Še zlasti morate 
pred začetkom obratovanja preveriti, ali je zagotovljena tesnost med vodomerom in ohišjem 
ventila. 

Montaža vodomerov z ventilom povzroči pri pretoku pribl. 700 l/h padec tlaka 0,3 do 0,5 bara 
(odvisno od velikosti)! Če uporabljate hidravlično krmiljene pretočne grelnike morate biti pre-
vidni: pri priključni moči 24 kW in pretoku pribl. 700 l/h je potreben najmanjši pretočni tlak 2,4 
bara. 

Upoštevajte tudi padec tlaka pri straniščnih izplakovalnikih.

Ohišje ventila DIN 3512
Nazivna globina   

A  B (mm) C (mm)

R 1/2” 21,5 ± 7 0-23
R 3/4” 25,5 ± 7 0-23
R 1” 30,0 ± 7 0-23 
R 1 1/4 ” 35,0 ± 7 0-35

NAVODILA ZA MONTAŽO



Montaža dobavne enote I:
Controller – priključni komplet AC-FleXX

1.) Zaprite glavni zaporni ventil. Odprite nižje nameščeno pipo in tako tlačno razbremenite 
krogotok.

2.) Demontirajte zgornji del podometnega ventila, preglejte sedež ventila in ga po potrebi 
obdelajte. Preverite mero B.

3.) Zatesnite priključni komplet AC-FleXX (1), in ga privijte v podometni ventil (2) (glede na 
DIN 3512, glejte sliko na tretji strani), pri čemer lahko uporabite navor največ 60 Nm (po 
potrebi uporabite natični ključ SW 34).

4.) Nataknite momentni ključ (3) na pritrdilni obroč (4), položite izvijač v zgornji utor moment-
nega ključa in privijte pritrdilni obroč z navorom 5 Nm. Ta moment dosežete takoj, ko se 
momentni ključ preoblikuje.

Pri namestitvi podaljškov in/ali obračalnikov smeri pretoka upoštevajte napotke iz točk  
in         .
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Montaža dobavne enote II:
CONTROLLER- armatura MK-FleXX +m
1.) Potisnite armaturo do naslonila nad dvižno notranjo in zaščitno cevjo (6).
2.) S ključem rahlo privijte prekrivno matico SW 42 (9) in nato uravnajte armaturo (premika 

se lahko levo, desno ali navzdol).
3.) Naravnajte vodomer tako, da rahlo popustite (približno 1/2 obrata) prekrivno matico (8) 

SW 42. Po naravnanju prekrivno matico privijemo.
4.) Uravnajte številčnico tako, da zavrtite obroč pokrova  (1.
5.) Izravnava vrtljivega gumba  (1: potegnite, postavite v nov položaj in ponovno čvrsto 

nataknite na zgornji del ventila.
6.) Nataknite zidno rozeto (1 okoli varovalne cevi (6) in jo potisnite do stene.

Zagon:
1.) Odprite glavni zaporni ventil in preverite tesnost montažnih mest.
2.) Zaprite zaporni ventil. Preverite ali je vod povsem zaprt. Iz odprte pipe ne sme teči voda.
3.) Bodite pozorni na smer toka, števec se mora vrteti naprej!

Pozor: če je podometni ventil montiran protitočno, morate uporabiti obračalnik smeri pretoka,  
saj v nasprotnem primeru pri zamenjavi merilnega vložka zaporni ventil ne bo opravil svoje 
funkcije. Upoštevajte prosimo napotke pod številko         . Posebna oprema po naročilu. 

Plombiranje: privijte navojni trn M3 z ugreznim šestkotnim ključem SW 1,5 v  prekrivno 
matico SW 42 (8). Preprečite nezaželene posege tako, da prelepite trn s samolepilno plombo 
(13 .
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Posnetek montaže 

boste našli na spletni strani 

www.enerkon.si

Montage Liefereinheit I:
Controller-Anschluss-Set AC-FleXX

1.) Hauptabsperrventil schließen, Leitung durch Öffnen der nachgeschalte-
ten Zapfstelle druckentlasten.

2.) Oberteil des UP-Ventils demontieren, Ventilsitz kontrollieren, gegebenen-
falls nacharbeiten. Maß B überprüfen.

3.) Anschluss-Set AC-FleXX     eindichten, in das UP-Ventil      (nach DIN 3512 
siehe Abb. Rückseite) einschrauben und mit max. 60 Nm festziehen (ggf. 
Steckschlüssel SW 34 verwenden).

4.) Drehmomentschlüssel     auf Fixierring     stecken, Schraubendreher in 
die obere Kerbe des Drehmomentschlüssels legen und Fixierring mit 
5 Nm anziehen. Dieses Drehmoment ist erreicht, sobald sich der Dreh-
momentschlüssel verformt.
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Montage Liefereinheit II: 
CONTROLLER Armatur-MK-FleXX +m

1.) Armatur bis zum Anschlag über Steigrohr und Mantelrohr      schieben. 
2.) Überwurfmutter SW 41      handfest mit Schlüssel anziehen, dabei Armatur 

ausrichten (nach links, rechts oder unten schwenkbar). 
3.) Ausrichten des Wasserzählers durch leichtes Lösen der Überwurfmutter 

SW 41.
4.) Ausrichten des Zählwerkes durch Drehen des Haubenringes     .
5.) Ausrichten des Drehknopfes     : Abziehen, neu positionieren und wieder fest

auf das Ventiloberteil stecken.
6.) Wandrosette     über dem Mantelrohr      zusammenstecken und gegen die 

Wand schieben.

Inbetriebnahme:
1.) Hauptabsperrventil öffnen und Montagestellen auf Dichtigkeit überprüfen.
2.) Absperrventil schließen. Absperrfunktion prüfen. Es darf kein Wasser mehr 

aus der geöffneten Zapfstelle fließen. 
3.) Auf die Fließrichtung achten, Zähler muß vorwärts laufen!

Achtung: Bei entgegen der Fließrichtung montiertem UP-Ventil Fließrichtungs-
wandler verwenden, da sonst beim Austausch der Messkapsel das Absperr-
ventil keine Absperrung des Wassers bewirkt. Beachten Sie bitte die Hinweise
unter . Sonderzubehör auf Anfrage.

Plombierung: Überwurfmutter SW 41      mit Steckplombe      plombieren. 

Beim Einsatz von Verlängerungen und/oder Fließrichtungswandlern beachten Sie
bitte die Hinweise unter              und             .

Die Animation der Montageanleitung

finden Sie unter 

www.allmess.de/service
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Podaljški
Oprema:
Podaljški za podometne razdalje > 23 mm, sestavljeni iz podaljšane dvižne cevi in posebnega 
podaljška pipe. Dolžina glede na mero C navedeno v tabeli.

Globina ohišja ventila v zidu Podaljšek Opomba 

 Mera C
0 - 23 mm  brez  1,5 mm varnostne razdalje 

24 - 48 mm  25  se upošteva, ker pri montaži  

49 - 73 mm 50  ne moremo pričakovati, da  

74 - 98 mm  75  bo ventil povsem   

99 - 123 mm  100  pravokoten.  

 

Izbira podaljškov glede na nazivno velikost je navedena v spodnji tabeli: 

Opis   L  PE št. za   
 mm  kos. naročilo

Podaljški  
VC-FleXX 1/2"x25  25 1 11175  
VC-FleXX 1/2"x50 50 1 11176 
VC-FleXX 1/2"x75 75 1 11177  
VC-FleXX 1/2"x100 100 1 11178 

VC-FleXX 3/4"x25 25 1 11179  
VC-FleXX 3/4"x50 50 1 11180  
VC-FleXX 3/4"x75 75 1 11181  
VC-FleXX 3/4"x100 100 1 11182 

VC-FleXX 1"x25 25 1 11183  
VC-FleXX 1"x50 50 1 11184  
VC-FleXX 1"x75 75 1 11185  
VC-FleXX 1"x100 100 1 11186 

L = vgradna dolžina PE = pakirna enota

 

Montaža podaljškov
1.) Snemite tesnilni obroč (5) z dvižne cevi (dobavna enota I) in potegnite dvižno cev nav-

zven iz varovalne cevi.
2.) Potisnite podaljšek dvižne cevi (1 od spodaj skozi varovalno cev (6) in skozi pritrdilni 

obroč (4), zatesnite podaljšek in privijte varovalno cev.
3.) Vzemite tesnilni obroč 13,6 x 1,4 iz kompleta (dobavna enota II) in ga namestite na 

podaljšek dvižnega voda.
4.) Pri podaljških 3/4” in 1” snemite nogo dvižne cevi (7) (dobavna enota I) in jo potisnite 

do naslonila na podaljšek dvižne cevi. Pri 1/2” podaljških dvižne cevi zamenjajte vložek 
dvižne cevi.

5.) Zatesnite priključni komplet (1) s podaljškom in ga privijte v podometni ventil (skladen z 
DIN 3512) (2) s pomočjo natičnega ključa SW 34 in pri tem pazite da navor ne bo pre-
segel 60 Nm.

6.) Nataknite momentni ključ (3) na pritrdilni obroč (4) in namestite izvijač v zgornji utor 
momentnega ključa ter privijte pritrdilni obroč z navorom 5 Nm. Ta moment dosežete 
takoj, ko se momentni ključ preoblikuje.

7.) Montaža dobavne enote II kot je navedeno v točki 2       .
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Cevni podaljšek

Cevni vložek



Montaža 1/2” FliRiWa 
za podometne ventile glede na DIN 3512
1.) Snemite tesnilni obroč (1) iz priključnega kompleta (dobavna enota I) in potegnite dvižno cev 

navzven iz zaščitne cevi.
2.) Potegnite nogo dvižne cevi (2) iz obračalnika (3).
3.) Z momentnim ključem (5) (dobavna enota I) odvijte pritrdilni obroč (4) z zaščitne cevi.
4.) Namažite z mastjo tesnilni obroč in potisnite obračalnik (3) do naslonila v zaščitno cev.
5.) Potisnite nogo dvižne cevi (2) skozi zaščitno cev v obračalnik.
6.) Zatesnite celoten sklop in ga privijte v podometni ventil (skladen z DIN 3512).
7.) Z momentnim ključem (5) privijte pritrdilni obroč (4) na zaščitno cev. Ustrezen navor (pribl. 5 

Nm) dosežete takrat ko se ključ preoblikuje.
8.) Vzemite tesnilni obroč (1) iz dobavne enote II in ga namestite na dvižno cev.
9.) Montaža dobavne enote II kot je navedeno v točki          .

Montaža  3/4” in 1” FliRiWa
za podometne ventile izdelane po standardu DIN 3512
1.) Snemite tesnilni obroč (1) iz priključnega kompleta (dobavna enota I) in potegnite dvižno cev 

navzven iz zaščitne cevi.
2.) Potisnite obračalnik do naslonila v zaščitno cev.
3.) Zatesnite celoten sklop in ga privijte v podometni ventil (glede na DIN 3512).
4.) Z momentnim ključem (5) privijte pritrdilni obroč (4) na zaščitno cev. Ustrezen navor (pribl. 5 

Nm) dosežete takrat ko se ključ preoblikuje.
5.) Vzemite tesnilni obroč (1) iz dobavne enote II in ga namestite na dvižno cev.
6.) Montaža dobavne enote II kot je navedeno v točki         .

Montaža 1/2” podaljška FliRiWa 
za podometne ventile izdelane po standardu DIN 3512

Montaža po zgoraj navedenem postopku. Točka 5.) se spremeni na naslednji način: tesno pri-
vijte spremenjeni podaljšek pipe od spodaj na zaščitno cev. Nataknite podaljšek obračalnika od 
spodaj skozi podaljšek pipe in zaščitno cev.

Montaža 3/4” in 1” podaljškov FliRiWa 
za podometne ventile izdelane po standardu DIN 3512

Montaža po zgoraj navedenem postopku. Točka 2.) se spremeni na naslednji način: tesno pri-
vijte spremenjeni podaljšek pipe od spodaj na zaščitno cev. Nataknite podaljšek obračalnika od 
spodaj skozi podaljšek pipe in zaščitno cev.

Montaža obračalnika smeri pretoka:

5 Obračalnik smeri pretoka
Oprema:

Obračalnik toka za protitočno montirane podometne ventile.

Opis PE kos    št. za naročilo

Obračalnik smeri pretoka 
FliRiWa-FleXX 1/2" 1    11187 
FliRiWa-FleXX 3/4" 1    11188 
FliRiWa-FleXX 1" 1    11189

Momentni ključ

2

2

Obračalnik smeri pretoka  1/2”

Obračalnika smeri pretoka  3/4”/ 1“

Obračalnik smeri pretoka 1/2”

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
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Montaža obračalnika smeri pretoka:

5 Obračalnik smeri pretoka
Oprema:

Obračalnik smeri pretoka za montažo na protitočno montirane podometne ventile.

Opis Embalažna enota št. za naročilo

Obračalnik smeri pretoka
FliRiWa-FleXX 1/2" 1 11187
FliRiWa-FleXX 3/4" 1 11188
FliRiWa-FleXX 1" 1 11189

Posebna izvedba prodaljškov pri obračalniku smeri pretoka po naročilu
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Montaža obračalnika smeri pretoka 1/2”
na podometne ventile izdelane po standardu DIN 3512

1.) Snemite obročasto tesnilo       s priključnega kompleta (komplet I) in potegnite dvižno cev 
navzdol iz zaščitne cevi.

2.) Potegnite nogo dvižne cevi       iz obračalnika      .
3.) Odvijte z momentnim ključem       pritrdilni obroč     iz zaščitne cevi.
4.) Potisnite od zgoraj obračalnik      do naslonila v zaščitno cev.
5.) Nataknite nogo dvižne cevi       od spodaj skozi zaščitno cev v obračalnik.
6.) Zatesnite sestavljeni komplet in ga privijte v podometni ventil (skladen s standardom DIN 

3512).
7.) Privijte pritrdilni obroč z momentnim ključem      v zaščitno cev. Ustrezen navor (pribl. 5 

Nm) dosežete takrat, ko se ključ preoblikuje.
8.) Vzemite tesnilni obroč iz kompleta II in ga namestite na dvižno cev.
9.) Montirajte komplet II kot je opisano v točki            .

Montaža obračalnika smeri pretoka 3/4” in 1”na podometne ventile izdelane
po standardu 3512

1.) Snemite obročasto tesnilo      s priključnega kompleta (komplet I) in potegnite dvižno cev 
navzdol iz zaščitne cevi.

2.) Potisnite od zgoraj obračalnik      do naslonila v zaščitno cev.
3.) Zatesnite sestavljeni komplet in ga privijte v podometni ventil (skladen s standardom DIN 

3512).
4.) Privijte pritrdilni obroč z momentnim ključem      v zaščitno cev. Ustrezen navor (pribl. 5 

Nm) dosežete takrat, ko se ključ preoblikuje.
5.) Vzemite tesnilni obroč iz kompleta II in ga namestite na dvižno cev.
6.) Montirajte komplet II kot je opisano v točki             .

Montaža podaljška obračalnika smeri pretoka 1/2” na podometne ventile 
izdelane po standardu DIN 3512

Montaža po zgornjem opisu. Točka             se spremeni kot je opisano v nadaljevanju:
Tesno privijte modificirani podaljšek pipe od spodaj na zaščitno cev. Nataknite podaljšek noge 
dvižne cevi od spodaj skozi podaljšek pipe in zaščitno cev v obračalnik.

Montaža podaljška obračalnika smeri pretoka 3/4” in 1” v podometni ventil
izdelan po standardu DIN 3512

Montaža po zgornjem opisu. Točka            se spremeni kot je opisano v nadaljevanju: Tesno privijte
modificirani podaljšek pipe od spodaj na zaščitno cev. Nataknite podaljšek obračalnika od spodaj 
skozi podaljšek pipe in zaščitno cev.
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Momentni ključ
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telefon h.c.: +386 (0)1 830 34 80
telefon prodaja: (0)1 830 34 81
faks: +386 (0)1 830 34 99
e-naslov: enerkon@siol.net
Internetna stran: www.enerkon.si

ENERKON d.o.o.
Volčji Potok 24b
1235 Radomlje 
Slovenija

Obračalnik smeri pretoka 1/2”

Obračalnika smeri pretoka 3/4”/ 1“

Obračalnik smeri pretoka 3/4”/ 1“

Obračalnik smeri pretoka 1/2”
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