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Navodila za montažo vodomera  Multimag Cyble 
  

 
PREVIDNO RAVNANJE 

Udarci in padci lahko poškodujejo navoje in vplivajo na točnost  vodomera. 
 
 

 
MONTAŽA NA OSNO ZAMAKNJENE CEVI 

Če je cev osno zamaknjena, je potrebno preveriti njeno naravnanost.  
     

 
 

 
                                     ZAČETNO ROČNO VIJAČENJE 
 Dokler matica ni ujeta z navojem vodomera, ne pričnite vijačenja s ključem. 

. 
 

 
                                      POLOŽAJ KLJUČA PRI PRIVIJANJU  

Uporabite drugi ključ na ohišju vodomera (ob matici), da se izognete torziji na vodomeru.
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Vgradni položaj  

> Vodomer je lahko vgrajen  v horizontalnem, vodoravnem ali poševnem vgradnem položaju. 

> Odvisno od izvedbe, vodomer ohranja natančnost MID R100 ali R50, kadar je v 
horizontalnem položaju, z naklonom največ do +/-300. 

> Vodomer ohranja natančnost  MID R31,5 ali R50  pri vgradnji v vse ostale položaje. 

> Izbočena puščica na ohišju vodomera naj vedno kaže v smeri pretoka. 

Varnostni ukrepi 
 

> Pred vgradnjo vodomera, cevi vedno dobro izperite. Na mestu vgradnje, za čas izpiranja 
vgradite ustrezni vmesni kos. 

> Vodomer mora biti vedno nameščen na najnižji točki cevovoda. 

> Po vgradnji vodomera v cevovod odpirajte zaporna ventila počasi, dokler se zrak povsem 
ne izloči. 

> Če je potrebno, zaščitite vodomer pred zmrzaljo. Priporoča se vgradnja vodomera   
predinstalirane vodomerne jaške. Pri zunanji vgradnji se v zimskem času priporoča zaščita 
vodomera s plastično vrečko ali blagom. Številčnico pustite vidno. 

> Za enostavno praznjenje cevi ali menjavo vodomera, je priporočljivo vgraditi zaporna 
ventila pred in za vodomerom  

> Visoke temperature lahko poškodujejo določene dele vodomera, zato ne spajajte ali varite 
cevovoda, ko je vodomer že vgrajen.  

> Po vgradnji je priporočljivo vodomer odzračiti 
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