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ABC wodomierzy

● Co

to są wodomierze
koncentryczne?
● Do jakiej grupy urządzeń
należą?
● Jakie są zalety instalowania
urządzeń koncentrycznych?
Kontynuując temat rozpoczęty na łamach grudniowego Poradnika ABC „MagazynuInstalatora” z2012roku,dotyczący wod om ier zy konc entrycznych,spróbujępokrótce przedstawić praktyczne
zastosowanietychurządzeń
w instalacjach wodociągowych.Skupięsięgłówniena
wdrożonych już w Polsce
rozwiązaniach, tzn. na licznik ach konc ent ryczn ych
montowanych w studniach
wodomierzowych.
Na początku przypomnijmy, że wodomierze koncentryczne instaluje się bezpośrednio na łącznikach zwa-
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nych manifoldami, nakręcając je ręcznie,
odgóry.Wodomierzetegotypuposiadają
pojedyncze przyłącze gwintowe (G 1
1/2'').Każdyłącznikposiadauszczelkęw
tymsamymrozmiarze.Kanaływodnewlotowe i wylotowe wodomierza i łącznika
koncentrycznego w miejscu ich połączeniasąwspółosiowe(rysuneknr1).
Łączniki (fotografia nr 1) wykonuje się
najczęściejztworzywsztucznych(kompozyt)lubzmosiądzu.Najczęściejmanifoldy
połączone są z zaworem odcinającym lub
zaworemzwrotnym.Samełącznikimontuje się na przyłączach gwintowych lub
złączkachinnegorodzaju,np.wtykowych.
Wodomierzekoncentryczne,jakourządzeniapomiarowe,należądogrupywodomierzy objętościowych o wysokiej sprawnościmetrologicznej(minimumR160wg
normyMIDlubdawnaklasaC).
Główną zaletą instalowania urządzeń
koncentrycznych jest ich funkcjonalność,
która uwidacznia się szczególnie w przypadku ich zastosowania w
studniach wodomierzowych.
Użytkownicy studni wodomierzowych, czy to pracownicywodociągów,czyteżindywidualni, uskarżają się
często na trudności spowodowanebrakiemdostępności
do zainstalowanych w nich
urządzeńpomiarowych.Największątrudnośćsprawiademontowanie półśrubunków
wodomierzowych podczas
wymiany legalizacyjnej wodomierzy. Po zastosowaniu
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nie byłoby możliwe przy zainstalowaniu
liczników montowanych za pomocą standardowych półśrubunków wodomierzowychzpowoduichdługości.Wzwiązkuz
tymmożnapowiedzieć,żewzakresiezabudowy zestawów wodomierzowych w studniach wodomierzowych stosowanie urządzeńkoncentrycznychjestwysokoinnowacyjne. Poza tym wodomierze objętościowe
zewzględunaswojąkonstrukcjęniewymagają poziomego montażu, ale zachowują
idealnie parametry metrologiczne bez
względu na pozycję zabudowy. Należy pamiętać,żezewzględunatrudnydostępdo
wodomierzawstudniachwodomierzowych
zachowanie poziomej pozycji zabudowy
wodomierza pozostaje często fikcją, co
skutkuje obniżeniem dokładności wodomierzadoparametruR=50(dawnaklasa
A) lub, co najgorsze, pomiaru przepływu
wodypozajakąkolwiekklasądokładności.
Pods um ow uj ąc, nal eż y podk reś lić
dwiezasadniczezaletyinstalowaniaobjęt oś ciow ych liczn ik ów konc ent rycznych - przede wszystkim funkcjonalnośćiinnowacyjność.
Każdy,ktoceniswójczasorazpreferuje nowoczesne rozwiązania instalacyjne
w zakresie montażu urządzeń pomiarowych, powinien zapoznać się przedstawionymprzeznasrozwiązaniem.
MarekKaniewski
Rys.1:Schematwodomierzakoncentrycznegozzaznaczonymkierunkiemprzepływuwody.
Fot.1.Wodomierzkoncentryczny(Sensus)
zamontowanynałączniku(Sewaco)polimerowym,zzaworemodcinającym(żółty
klucz).Wyposażonywzłączkiwtykowe
(push-fit).
Fot.2.StudniawodomierzowaSewacoz
wodomierzemkoncentrycznymnaterenie
NakłanadNotecią.
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ABC wodomierzy

wodomierzy koncentrycznych trudność w
wymianie wodomierza została zupełnie
zniwelowana, gdyż urządzenia te nie wymagają stosowania w montażu  bądź wymianie jakichkolwiek narzędzi, którymi
szczególnietrudnooperowaćwkomorach
zabudowanychbezpośredniowziemi.Ten
sposób montażu jest, oczywiście, odpowiednitakżewzabudowiezestawuwodomierzowegonaprzyłączuznajdującymsię
wbudynku.Zapewniaonbezpieczeństwo
zabudowanego zestawu oraz swobodną
wymianępookresielegalizacyjnym.
Nafotografii2pokazanostudnięwodomierzowąośrednicy200mm,zzabudowanym zestawem wodomierzowym. Zastosowaniekomoryotakniewielkichgabarytach
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