
AZW 2/2-K/W +m
za Controller-V, 
Controller-V FleXX in BWZ 3-V

SPLOŠNE OPOMBE
Države članice Evropske unije lahko vodomer uporabljajo le pod obratovalnimi 
pogoji, ki so navedeni na napisni labeli.
Ravnanje z vodomeri zahteva skrbnost.
Z vgradnjo vodomera posegamo v instalacijo pitne vode. Vsa dela morajo biti 
izvedena tako, da ostane zagotovljena varnost in kakovost pitne vode. Pri potreb-
nih ukrepih po dezinfekciji priporočamo uporabo dezinfekcijskega sredstva na 
osnovi vodikovega peroksida. (H2O2).
Odvisno od kvalitete vode je potrebna priprava pitne vode.
Allmess stanovanjski vodomeri so odporni na vodne pljuske! Uporabi teh 
vodomerov se je potrebno izogibati na območjih z visoko ponavljajočo se vlago 
(npr. neposredna bližina tuša ali zemeljski jašek), saj lahko stalna vlaga vpliva na 
berljivost številčnice. Vodomer je potrebno zaščititi pred zmrzovanjem!
Na vodomeru se nahaja slepi modul, ki je del umerjenega vodomera zaščiten s 
plombo (tipsko nalepko) in ga lahko odstrani le pooblaščena oseba za vgradnjo 
komunikacijskega modula. Ustrezni komunikacijski moduli se namestijo po 
končani namestitvi vodomera!

ZAMENJAVA CONTROLLER-V: 
OBSEG DOBAVE 

• Izmenljivi vodomer z modularno številčnico 
• Plastični vložek z namestitvenim trnom in štirimi tesnilnimi obroči
 
Komplet dodatne opreme:
 • Samolepilna plomba ø 7 mm
 • Navojni trn M3
 • Šestkotni ključ SW 1,5
 • Silikonska mast
 

NAVODILA ZA MONTAŽO

ZAMENJAVA AZW 2/2: 
MONTAŽA
1) Zaprite glavni zaporni ventil. Tlačno razbremenite vod tako, da odprete  
 bližnjo pipo.
2) Odstranite samolepilno plombo s prekrivne matice in odvijte navojni trn M3  
 s pomočjo šestkotnega ključa SW 1,5. Obstoječi vodomer odstranite tako, 
 da odvijete prekrivno matico (SW 44).
3) Odstranite stari tesnilni obroč z vodilne puše armature in namestite dva  
 nova, namaščena tesnilna obroča.
 Opozorilo: uporabite le priloženo silikonsko mast!
4) V ohišje vodomera namestite plastični vložek z namestitvenim trnom in  
 namaščene tesnilne obroče ter ga pritrdite na armaturo s prekrivno matico. 
 Obrnite številčnico v položaj primeren za odčitavanje.

Armatura s starim vodomerom
(stranski pogled)

Del armature 

Prekrivna matica  (SW 44)

Navojni trn M3

X

Podrobnost X

Vzmetna 
varovalka 
Tesnilni obroč

Vmesnik
Položajni trn



5) Vzpostavite tlak in preverite tesnost. Izvedite tlačni preizkus (PN10). Pravilno  
 montažo (skupno delovanje CONTROLLERJA in ventila) preverite tako, da 
 zaprete CONTROLLER z zapornim ventilom in odprite nižje ležečo pipo.
6) S priloženim navojnim trnom M3 zavarujte prekrivno matico pred  
 nepooblaščenimi posegi. To storite tako, da trdno privijete navojni trn v  
 prekrivno matico s pomočjo šestkotnega ključa SW 1,5. Navojni trn zavarujte  
 s priloženo samolepilno plombo. Samolepilna

plomba 
Navojni trn M3

Armatura z novim vodomerom
(pogled od spredaj)



ZAMENJAVA BWZ 3-V:  
OBSEG DOBAVE 

• Izmenljivi vodomer z modularno številčnico 
• Plastični vložek z namestitvenim trnom in štirimi tesnilnimi obroči

Komplet dodatne opreme:
 • Samolepilna plomba  ø 7 mm
 • Navojni trn M3
 • Šestkotni ključ SW 1,5 
 • Silikonska mast
 

MONTAŽA
1) Zaprite glavni zaporni ventil. Tlačno razbremenite vod tako, da odprete  
 nižje ležečo pipo.
2) Odstranite samolepilno plombo s prekrivne matice in odvijte navojni trn s  
 pomočjo šestkotnega ključa SW 1,5. Obstoječi vodomer odstranite tako, da  
 odvijete prekrivno matico (SW 44).
3) Odstranite stari tesnilni obroč z vodilne puše armature in namestite dva  
 nova, namaščena tesnilna obroča.
 Opozorilo: uporabite le priloženo silikonsko mast!
4) V ohišje vodomera namestite plastični vložek z namestitvenim trnom in  
 namaščene tesnilne obroče ter ga pritrdite na armaturo s prekrivno matico.  
 Obrnite številčnico v položaj primeren za odčitavanje.
5) Vzpostavite tlak in preverite tesnost. Izvedite tlačni preizkus (PN10). Če  
 odprete nižje nameščeno izpustno pipo, lahko preverite pravilnost montaže.
6) S priloženim navojnim trnom M3 zavarujte prekrivno matico pred  
 nepooblaščenimi posegi. To storite tako, da trdno privijete navojni trn v  
 prekrivno matico s pomočjo šestkotnega ključa SW 1,5. Navojni trn zavarujte  
 s priloženo samolepilno plombo.

Podrobnost X

Vzmetna 
varovalka

Tesnilni obroč 

Vmesnik 
Položajni trn

Armatura s starim vodomerom
(Stranski pogled)

X

Prekrivna matica (SW 44)
Samolepilna plomba  
Navojni trn M3

Prekrivna matica (SW 44)
Samolepilna plomba 

Navojni trn M3

X



ZAMENJAVA CONTROLLER-V FLEXX:  
OBSEG DOBAVE 

• Izmenljivi vodomer z modularno številčnico 
• Plastični vložek z namestitvenim trnom in štirimi tesnilnimi obroči 
 
Komplet dodatne opreme: 
 • Samolepilna plomba  ø 7 mm 
 • Navojni trn M3 
 • Šestkotni ključ SW 1,5 
 • Silikonska mast

MONTAŽA
1) Zaprite glavni zaporni ventil. Tlačno razbremenite vod tako, da odprete  
 nižje ležečo pipo.
2) Odstranite samolepilno plombo      s prekrivne matice      matice in odvijte  
 navojni trn s pomočjo šestkotnega ključa SW 1,5. Obstoječi vodomer  
 odstranite tako, da odvijete prekrivno matico (SW 42).
3) Odstranite stari tesnilni obroč       z vodilne puše armature      in namestite  
 dva nova, namaščena tesnilna obroča.
 Opozorilo: uporabite le priloženo silikonsko mast!
4) Odstranite priložen  plastični vložek in dva tesnilna obroča (ni potrebno za ta 
 tip). Izmenljivi vodomer s prekrivno matico      pritrdite na armaturo.
 Opozorilo: Upoštevajte namestitveni trn pri armaturnem delu!
 Obrnite številčnico v pravilen položaj.
5) Vzpostavite tlak in preverite tesnost. Izvedite tlačni preizkus (PN10).
6) S priloženim navojnim trnom M3 zavarujte prekrivno matico      pred  
 nepooblaščenimi posegi. To storite tako, da trdno privijete navojni trn v  
 prekrivno matico s pomočjo šestkotnega ključa SW 1,5. Navojni trn zavarujte  
 s priloženo samolepilno plombo      .
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Izjava o skladnosti Evropske direktive

Ta izdelek izpolnjuje splošne zahteve direktive o merilnih instrumentih.. Celotno izjavo o 
skladnosti najdete na: www.allmess.de/Service.

ENERKON d.o .o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod javorji 4

1218 Komenda, Slovenija

telefon: +386 (0)1 830 34 70

faks: +386 (0)1 830 34 99

info@enerkon.si

www.enerkon.si
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