
 

Predmontirane omarice 
 

Predmontirane omarice, ki so ob kvalitetni notranji instalaciji že pripravljene na vgradnjo, tudi z zunanjim izgledom  

pripomorejo k tehnično ustrezni in lični končni podobi objekta. Vse predmontirane omarice, ki jih je moč naročiti v  

različnih izvedbah, kot npr. sanitar, sanitar + ogrevanje, razdelilne postaje, merilne postaje... so predpripravljene  

za vgradnjo vodomerov, merilnikov toplotne energije, ventilov, razdelilcev, črpalk in ostale pripadajoče opreme. 
 

Omarice so predpripravljene za priključitev in preizkušene na tesnost. Možno jih je dobiti v podometni in nadometni  

izvedbi, v primeru izbire omarice z nogami so le-te nastavljive po višini, možna pa je tudi vgradnja omaric brez nog. 
 

Vse omarice je možno po predhodnem naročilu dobaviti s ključavnico ali v primeru radijskega odčitavanja s plastičnim  

pokrovom, ki prepušča radijski signal. Ob morebitni potrebi po prozornem okencu na pokrovu omarice, ki omogoča  

odčitavanje brez odpiranja omarice, je tudi to možno dobaviti po predhodnem naročilu. 
 

Poleg zgoraj omenjenih predpripravljenih omaric je možno naročiti tudi prazne omarice, ki so lahko tako kot vse  

ostale omarice pocinkane in prevlečene z RAL9016 plastično prevleko. 
 

Poleg praznih omaric pa je možno dobiti tudi samo revizijske pokrove. Le-ti so lahko pocinkani, prevlečeni z RAL 9016 

plastično prevleko, v izvedbi iz legiranega jekla ali že prej omenjeni z možnostjo radijskega odčitavanja. 
 

MERILNA POSTAJA SANITAR 
Z merilnimi progami za 1-4 sanitarne vodomere Allmess. Za vodomere dimenzije DN15 (L=110mm). 

Opis 
Število 

vodomerov 
Širina mm 

Višina 
mm 

Globina 
mm 

Št. artikla 

MS-1LN110 1 280 280 90…140 4251795202025 

MS-2LN110 2 280 280 90…140 4251795202032 

MS-3LN110 3 380 380 90…140 4251795202049 

MS-4LN110 4 380 380 90…140 4251795202056 

 

Za vodomere dimenzije DN20 (L=130mm). 

Opis 
Število 

vodomerov 
Širina  
mm 

Višina 
mm 

Globina 
mm 

Št. artikla 

MS-1LN130 1 380 380 90…140 - 

MS-2LN130 2 380 380 90…140 - 

MS-3LN130 3 380 380 90…140 - 

MS-4LN130 4 380 380 90…140 - 

 

Tehnični opis 
Omarica je pripravljena za priključitev nadometnih vodomerov Allmess EVK ali EVW 3/110+m  Q3=2,5m3/h DN15  

(ali  5/130+m Q3=4,0m3/h DN20) za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno  

izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljiv (globina omarice od 90 do 140mm), vrata omarice so izvedena s 

ključavnico na izvijač (opcija ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena  

z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomerov. 
 

Oprema omaric za vodomere DN15 
Vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN20  

pred in za vmesnim kosom. 
 

Oprema omaric za vodomere DN20 
Vgrajeni vmesni kosi DN25 x 130mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN25 pred in  

za vmesnim kosom. 
 

Priključki 
• omarice za vodomere DN15 : DN20 NN. 

• omarice za vodomere DN20 : DN25 NN. 

• opcija tudi 22 mm “Lot-press” priključek za press priključek 
 

Opombe 

Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo! Po naročilu je možna dobava omaric z vgrajenimi ohišji  

za sistem vodomerov MK (princip merjenja z izmenljivimi merilnimi vložki)! 
 

NN - notranji navoj 

ZN - zunanji navoj 

  


