
VODOMERYISO 9001 : 2009

RÁDIOVÝ AntIMAgnEtIckÝ 
bYtOVÝ VODOMER ER-AM

•	 mimoriadne	presný	(Rmax=100)
•	 schválený	podľa	najnovšej	európs-

kej	normy	2004/22/ES-MID
•	 pripravený	na	montáž	rádiomodulu
•	 konštrukcia	zabezpečujúca	zvýšenú	

presnosť	v	kombinácii	s	pákovými	
batériami

•	 absolútne	neovplyvniteľný	magne-
tom	ani	iným	spôsobom

•	 nepotrebuje	na	vstupe	ani	výstupe	
ukľudňujúcu	dĺžku

Vodomer ER-AM je suchobežný jednovtokový vodomer, 
ktorý sa vyznačuje mimoriadne úspešnou konštrukciou 
s použitím mnohých technických vylepšení. To spolu 
s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť 
vodomera nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri 
rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášť dôle-
žité pri používaní pákových batérií.
Vodomer je mechanicky veľmi odolný, pretože má masív-
nu konštrukciu, kryt číselníka je vyrobený z nárazuvzdor-
ného materiálu a počítadlo je hermetizované, chránené 
pred zahmlením.

Čím	sa	líši	vodomer	ER-AM	od	bežných	vodomerov?

Špeciálne lopatkové 
koleso STEP-WHEEL 

zvyšuje presnosť vodomera

Vodomer 
s nasadeným 

rádiomodulom 
a sada pre 

rádiový odpočet

Počítadlo umožňuje natáčanie okolo svojej osi, aby ho bolo 
možné bez problému odpočítať v každej polohe vodomera. 
Súčasne je ale chránené proti nekonečnému otáčaniu, kto-
ré by mohlo byť použité na zníženie namerania vodomera.
Špeciálne tvarovaná tlaková doska zvyšuje odolnosť voči 
mrazu.
Štvorpólová spojka vodomera pracuje bez axiálnej vôle a je 
umiestnená v tieniacej klietke zo špeciálneho materiálu. 
Vďaka tomu je prepojenie lopatkového kolesa a počítadla 
dokonale pevné za všetkých podmienok a presnosť vodome-
ra nie je možné ovplyvniť vonkajším magnetickým poľom.
Vodomer je zabezpečený kruhovým terčom so segmen-
tovou reflexnou plochou na prenos informácie o veľkosti 
a smere prietoku z vodomeru do rádiového modulu. 
Vodomer je pripravený na montáž rádiomodulu. Tomu 
je prispôsobená konštrukcia krytu číselníka a prevodové 
ústrojenstvo počítadla.
Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri montáži ale-
bo kedykoľvek dodatočne, vodomer je tak možné odpočí-
tať bez obťažovania užívateľov. Pre rádiový odpočet sa do-
dáva sada s terminálom 
AT-WMBUS-02 a PDA AT-
WMBUS-03.

Firma	ENBRA	má	sieť	vlastných	opravovní,	skúšobní	a	zmluvných	partnerov	
a	má	ako	jediná	v	SR	zabezpečený	plošný	servis	a	následné	overenie	

po	celej	ČR	a	SR,	Poľsku,	Bulharsku	a	Ukrajine.
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VODOMERY

Váš dodávateľ:

Firma ENBRA, a.s. realizuje tieto projekty:
„Marketingová podpora exportu na východné trhy“, „Oprava a vybavenie odborového školiaceho strediska Slavkov“. Tieto projekty sú spolufinancované Európskym fondom pre regionálny rozvoj a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky. 
„OPRLZ/GS Profese“. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom ČR prostredníctvom Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. 
Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do vašej budúcnosti.

Brno – Durďákova 5, 613 00  Brno, tel.: 545 321 203, fax: 545 211 208, e-mail: brno@enbra.cz
Karviná – Na Vyhlídce 1079, 735 06  Karviná, tel.: 596 344 280, e-mail: karvina@enbra.cz
Olomouc – Jižní 118, 783 01  Olomouc, tel: 585 413 839, e-mail: olomouc@enbra.cz
Praha – Leknínová 3167/4, 106 00  Praha 10 – Zahradní Město, tel.: 271 090 040, e-mail: praha@enbra.cz
Plzeň – Doudlevecká 45, 301 33  Plzeň, tel.: 377 221 611, e-mail: plzen@enbra.cz
Pardubice – Fáblovka 406, areál EXPOS, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic, tel.: 466 415 579, e-mail: pardubice@enbra.cz
Banská Bystrica – Zvolenská cesta 29, 974 05  Banská Bystrica, tel.: +421 484 103 544, e-mail: enbra@enbra.sk
Bratislava – Pestovateľská 10, 821 04  Bratislava, tel.: +421 243 414 146, e-mail: bratislava@enbra.sk
Košice – Werferova 1, 040 11  Košice, tel.: +421 557 293 533, e-mail: kosice@enbra.sk

Tabuľka	technických	parametrov
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Tlaková ztráta vodoměru

Parameter JS 1,6-02
JS90 1,6-02

JS 2,5-02
JS90 2,5-02

JS 2,5-G1-02
JS90 2,5-G1-02

JS 4-02
JS90 4-02

Menovitá	svetlosť DN mm 15 20

Trvalý	prietok Q3 m3/h 1,6 2,5 4

Preťažovací	prietok Q4 m3/h 2 3,125 5

Prechodový	prietok

pre	studenú	
vodu

H	R	100

Q2 dm3/h

25,6 40 64

V	R	50 51,2 80 128

pre	teplú	
vodu

H	R	80 32 50 80
V	R	40 64 100 160

Minimálny	prietok

pre	studenú	
vodu

H	R	100

Q1 dm3/h

16 25 40
V	R	50 32 50 80

pre	teplú	
vodu

H	R	80 20 31,25 50
V	R	40 40 62,5 100

Rozbehový	prietok – dm3/h 6 8 15
Pomer	Q2/Q1 – – 1,6
Teplotná	trieda	(menovitá	pracovná	teplota) – – T30,	T50,	T30/90
Triedy	citlivosti	na	nepravidelnosti	v	rychlostných	poliach – – U0,	D0
Rozsah	hodnoty	údaja – m3 105

Presnosť	údaja – m3 0,00005
Najvyšší	povolený	pracovný	tlak MAP MPa 1,6
Maximálna	tlaková	strata Δp kPa 100

Najväčšia	povolená	chyba	v	oblasti	Q2	≤	Q	≤	Q4 ε % ±	2	pre	studenú	vodu
±	3	pre	teplú	vodu

Najväčšia	povolená	chyba	v	oblasti	Q1	≤	Q	≤	Q2 ε % ±	5
Veľkosť	závitu G coul G¾ G1
Výška H mm 68,5
Stavebná	dĺžka	(bez	závitových	prípojok) L mm 110 110 130 130
Priemer D mm 72
Hmotnosť – kg 0,5 0,5 0,6 0,6
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Tlaková ztráta vodoměru

Hermetizované počítadlo 
odolné voči zahmleniu

Kryt číselníka z nárazuvzdorného ma-
teriálu a masívny plombovací krúžok 
chránia počítadlo pred úmyselným aj 

neúmyselným poškodením.

Špeciálne tvarovaná tlaková doska 
zvyšuje odolnosť vodomeru voči 
mrazu

Magnetické tienenie spojky zabez-
pečuje neovplyvniteľnosť vodomera 
vonkajším magnetickým poľom

Reflexný terč na prenos informácie 
o veľkosti a smere prietoku z vodo-
mera do rádiového modulu

Presná štvorpólová spojka zabez-
pečuje pevné spojenie lopatkového 
kolesa a počítadla za všetkých 
prevádzkových podmienok

Stupňovité lopatkové koleso optimalizuje tvar prúdnice 
vodomera, zvyšuje jeho presnosť a zamedzuje dobehu 

lopatkového kolesa, keď už voda vodomerom nepreteká

Sitko na vstupe vodomera 
zabraňuje vniknutiu nečistôt 

do meracej komory

Blokovanie číselníka proti 
nekonečnému otáčaniu

Tlaková	strata	vodomera

Rozmerová	schéma	vodomera


