
Unimag CybleTM
Zanesljive meritve za sodobne sisteme daljinskega odčitavanja (AMR)

Unimag Cyble je vsestranski stanovanjski 
vodomer, ki ga lahko kadarkoli povežemo v 
daljinski sistem odčitavanja. To nam omogoča 
uporaba celotnega nabora Itronovih Cyble 
komunikacijskih modulov.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

 » Ekstra suha številčnica

• Hladna ali topla voda

• Kompaktna izvedba in preprosta 
montaža

• EEC razred BH-A

 » Pripravljen za Cyble komunikacijo

Tehnologija

Vodomer je zasnovan z enotokovno 
tehnologijo s preverjeno zanesljivostjo ekstra 
suhe številčnice.

Noben del številčnice ni v stiku z vodo, 
zahvaljujoč zanesljivemu delovanju 
magnetnega prenosa med turbino in 
številčnico. 

Komunikacija

Unimag Cyble je pripravljen za preverjeno 
Cyble tehnologijo, ki omogoča kadarkoli 
nadgradnjo vodomera s Cyble modulom. 
S tem povečamo uporabnost vodomerov 
za sodobne in zanesljive daljinske sisteme 
odčitavanja (AMR):

 » Radijski ‘’walk by’’ sistem

 » Radijski fiksni sistemi za prenos podatkov

 » M-Bus žični sistemi (‘’walk by’’ ali fiksno 
omrežje)

 » Ali katerikoli sistem, ki deluje na podlagi 
univerzalnega impulznega izhoda.

Metrološke lastnosti

Vodomer presega zahteve EEC razreda 
B, kadar je nameščen znotraj kota ±30° 
od vodoravnega položaja, v vseh ostalih 
položajih pa omogoča zadostitev zahtevam 
razreda A.

Zanesljivost

Zanesljivost vodomera Unimag Cyble je 
množično preizkušena v več kot 10 milijonov 
prodanih vodomerih, vgrajenih v več kot 25 
državah!

Glavne lastnosti

 » Izboljšana oblika in tehnologija združujeta 
odlično delovanje z dolgoročno 
zanesljivostjo.

 » Kvaliteten hidravlični del in številčnica 
vodomera izdelana iz materiala, ki 
preprečuje preveliko trenje.

 » Robustno oblikovani tlačno obremenjeni 
deli, ki kljubujejo tudi največjim varnostnim 
in vzdržljivostnim testom (PN 16), tako v 
statičnih kot dinamičnih pogojih.

 » Številčnica in obroč številčnice sta 
iz materiala, odpornega na udarce. 

Patentirana rešitev za preprosto namestitev 
Cyble komunikacijskih modulov.

 » Avtomatiziran proces sestave in nadzora, ki 
zagotavlja nenehno visoko raven kakovosti 
celotne proizvodnje vodomera.

 » Vodomer je narejen v skladu z zahtevami 
EEC ter najstrožjimi standardi za kakovost in 
zaščito okolja.

Preprosto odčitavanje

 » Možen zasuk številčnice za 360° za lažje 
odčitavanje.

 » 8-mestna številčnica z visokim kontrastom 
za preprosto in pravilno odčitavanje do 
99999,999 m3.

 » Hermetično zaprta številčnica ohranja vse 
notranje dele popolnoma čiste in suhe 
ter zaščitene pred zunanjimi vplivi skozi 
celotno življenjsko dobo vodomera

Skladnost s standardi

 » Metrologija v skladu z EEC direktivami 75/33 
in 79/830 ter ISO standardom 4064:1993

 » Vodomer je izdelan iz materialov visoke 
kakovosti, ki se po predpisih (ACS, KTW, itd.) 
smejo uporabljati v kontaktu s pitno vodo.

 » Proizvedeno na podlagi 
ISO 9001:2000 
ISO 14001: 2004

VODA knowledge to shape your future



PRINCIP DELOVANJA

Unimag Cyble je sestavljen iz dveh glavnih 
delov: 
hidravličnega, ki omogoča meritve vodnega 
toka, in številčnice, ki prikazuje izmerjeni 
pretečeni volumen vode. 

 » Ni potrebna dodatna investicija v vodomer, 
da se nadgradi za daljinsko odčitavanje

 » Itron je standardiziral vmesnik vodomera, 
ki ne glede na princip delovanja vodomera 
uporablja Cyble tehnologijo (pri vseh 
vodomerih od DN15 do DN500)

 » Celoten sistemski nabor od radijskega 
modula do programske opreme za 
odčitavanje vodomerov in ročnih 
terminalov

KLJUČNE PREDNOSTI CYBLE TEHNOLOGIJE

Povezava med obema deloma je 
vzpostavljena s pomočjo magnetne sklopke, 
ki loči mokri hidravlični del in suho številčnico.

 » Vrhunsko zanesljivost dokazuje nekaj 
milijonov modulov, nameščenih po vsem 
svetu

 » Elektronsko zaznavanje (brez obrabljanja in 
preskakovanja)

 » Omogoča zaznavanje povratnega toka

 » Neobčutljivost na magnetne motnje

 » Popolna usklajenost podatkov 

 » Prosimo, da si nadaljnje informacije 
ogledate v posebnem prospektu

Varno odčitavanje
Osem oštevilčenih valjev
za preprosto in pravilno

odčitavanje

Robustnost
Številčnica odporna na udarce, odstranljiva 
termoplastična zaščita za namestitev Cyble
modula (patentirano)

Pripravljenost
Z namestitvijo Cyble
komunikacijskega modula
lahko vodomer kadarkoli
povežemo v daljinski sistem
odčitavanja

Visoko kvalitetni materiali
Materiali so iz trdnega sintetičnega
safirja in visoko kvalitetnih tehničnih
polimerov, kar zagotavlja dolgotrajno
obrabno odpornost in merilno
občutljivost premičnih delov

Izvedba za toplo vodo

Pripravljenost za Cyble daljinsko 
odčitavanje (AMR)
-  Optimalno odčitavanje in 

obračunavanje brez potrebnega 
dostopa do vodomera

- Zaznavanje puščanja vode
- Analiziranje podatkov o porabi
- Zaznavanje povratnega toka
- Zaznavanje manipulacije

Ekstra suho
Vsi mehanizmi in oštevilčeni valji
številčnice so hermetično zaprti.
Noben gibljivi del, razen turbine, 

ni v stiku z vodo
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Metrološke karakteristike
Nazivni premer DN mm 15 20

cola 1/2” 3/4”
E.E.C. metrološki razred B horizontalno - A vse ostale pozicije

E.E.C. odobritev
D 99 6.131.10 (hladna voda) - D 99 6.331.97  

(topla voda)
Maks. dopustna temperatura °C 30° (90° za toplo vodo)
Zagonski pretok L/h 8.5 12
Minimalni pretok Qmin L/h 30 50
Prehodni pretok Qt L/h 120 200
Nazivni pretok Qn L/h 1500 2500
Maksimalni pretok Qmax L/h 3000 5000
Padec tlaka pri Qmaks bar 0.70 0.65
Maksimalni dopustni tlak bar 16
Tlačni preizkus bar 25
Območje prikaza m3 99999.999
Minimalni interval skale L 0.05
Komunikacijska priprava Cyble tehnologija

TIPIČNA KRIVULJA POGREŠKOV

KRIVULJA PADCA TLAKA



Tehnične karakteristike
Dimenzije mm 15 20
Navoj merilnika G 3/4” G 1”
A mm 110 130
B mm 69
C mm 13.2 16.6
D 74
E 33
F 52
G 109.6 119.6
H mm 69 73.2
H’ mm 119.5 123.7
* Ostale dolžine so dobavljive po dogovoru

Cyble RF (brezžični, radijska frekvenca)

Cyble senzor (impulzni izhod) Cyble M-Bus 

MONTAŽA CYBEL MODULA

1. Odstrani zaščito z majhnim izvijačem

2. Namesti modul na vodomer

3. Pričvrsti modul z vijakom in zaščiti s priloženo plombo. 
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Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
ITRON WATER METERING

9, rue Ampère 
71031 Mâcon cedex 
France 

Phone:  +33 3 85 29 39 00 
Fax:  +33 3 85 29 38 58

Poslovna cona Žeje pri Komendi 
Pod javorji 4 
SI-1218 Komenda 

Telefon: +386 (0)1 830 34 70 / Fax: +386 (0)1 830 34 99 

E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si

Itron je svetovno tehnološko podjetje. Gradimo rešitve, ki pomagajo dobaviteljem meriti, spremljati in upravljati z energijo in vodo. Naš širok portfelj 
izdelkov vključuje meritve elektrike, plina, vode in toplotne energije, nadzorne tehnologije, komunikacijske sisteme, programsko opremo in strokovne 
storitve. S tisoči zaposlenih, ki vršijo podporo skoraj 8.000 javnim službam v več kot 100 državah, Itron usposablja dobavitelje za odgovorno in učinkovito 
upravljanje z energijo in vodnimi viri. Pridružite se nam pri ustvarjanju energetsko bolj učinkovitega sveta; s pričetkom tukaj: www.itron.com 


