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 Contor de ap  mecanic  WFK30..   

WFW30.. 
  
  
   

 Contor mecanic pentru m surarea consumului de ap  rece i ap  cald  
 Afi eaz  consumul cumulat 
 Permite montarea ulterioar  a modulelor electronice 

Utilizare 

Pentru m surarea consumului de ap  în: 
 Sisteme de alimentare cu ap  pentru uz domestic, în cl diri reziden iale sau 

nereziden iale  
 Sisteme de alimentare cu ap  de orice tip 
 Cl diri multi-familiale, cl diri de birouri i administrative  

Utilizatorii tipici sunt: 
 Proprietarii de cl diri i asocia iile de proprietari  
 Companiile de între inere i agen ii imobiliari 

Func ii 

 Înregistrarea consumului de ap  
 Cumularea valorilor consumului 
 Afi area valorilor consumului 
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Tipuri 

Temperatur  
maxim  ap  

[°C]  

Lungime 
montare 

[mm] 
Q3 [m³/h] 

corespunde 
pentru Qn 

[m³/h] 

Dimensiuni 
conxiune  
(ISO 228)  

Cod referin   

30 80 2,5 1,5 G ¾ WFK30.D080 
30 110 2,5 1,5 G ¾ WFK30.D110 
30 130 4,2 2,5 G 1 WFK30.E130 
90 80 2,5 1,5 G ¾ WFW30.D080 
90 110 2,5 1,5 G ¾ WFW30.D110 
90 130 4,0 2,5 G 1 WFW30.E130 

 

Accesorii  

 
Lungime montaj / filet Cod referin  
  80 mm / G ¾ WFZ.R80 
110 mm / G ¾ WFZ.R110 
130 mm / G 1” WFZ.R130 
 
 
Descriere Cod referin  

Dou  racorduri pentru contor de ap  ¾" WFZ.R2 
Dou  racorduri pentru contor de ap  1"  WFZ.R2-1 
Extensie de la 80 mm la 110 mm (G3/4 B la G1 B) WZM-V110 
 
 

Comenzi 

Pentru comenzi, v  rug m s  indica i codul de referin  conform capitolului “Tipuri”. 
Contorul de ap  se livreaz  cu dou  garnituri plate i cu un sigiliu metalic cu fir. 
Racordurile i piesa pentru înlocuire nu sunt incluse în pachetul standard. Acestea 
trebuie comandate separat.  

Construc ie 

Debitul este m surat de un rotor hidraulic. Valoarea debitului este transferat  c tre un 
sistem de adunare mecanic (totalizator) printr-un sistem de cuplare magnetic . Contorul 
are: 

- totalizator (valoare maxim  99.999,999 m3), care arat  consumul curent 
- totalizator (1 rota ie = 1 litru), care arat  consumul curent în litri 
- control de debit 

Contoare far  citire la 
distan  

Piese pentru înlocuirea 
contorului 

Alte accesorii 

Citire direct  
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Construc ie mecanic  

Contorul de ap  este compus dintr-o sec iune de m surare a debitului, care 
con ine rotorul i totalizatorul. Este conceput ca o unitate compact ; sec iunea de 
m surare a debitului i totalizatorul formeaz  un ansamblu unitar. 
Corpul sec iunii de m surare a debitului este f cut din alam . Acesta con ine ca-
mera de m sur  cu rotorul mono-jet. Intrarea con ine o sit  pentru a opri particulele 
mai mari. 
Sec iunea de m surare a debitului con ine totalizatorul, care este un contor cu 
func ionare uscat . Este protejat de un capac de plastic. Contorul indic  valoarea 
consumului actual cu un totalizator cu 8 cifre. Are un indicator pentru consumul 
curent de ap  i o roti  pentru a indica prezen a debitului. 
 
Contorul pentru conectare direct  are o sec iune pentru m surarea debitului cu 
dou  conexiuni cu filet exterior. Se folosesc racorduri pentru a fi montat în instala ie 
(vezi capitolul “Accesorii”).  
Totalizatorul se poate roti la 360°. 

Accesorii 

Piesa pentru înlocuirea contorului, dac  este montat , poate fi folosit  pentru a 
sp la i cur a instala ia înainte de a monta contorul de ap , etc. 
Racordurile sunt f cute din alam . Con in partea interioar , piuli a olandez i garni-
turile plate i se folosesc pentru montarea piesei pentru înlocuire sau a contorului.  

Curba c derii de presiune 

 

Instruc iuni de montare 

- Trebuie respectate legile i reglemet rile locale în vigoare cu privire la folosirea 
contoarelor de ap  (montare, sigilare, etc.) 

- Contorul de ap  e de preferat s  fie montat între doi robine i de separare  
- Pentru a fi u oar  citirea i interven iile e de preferat s  fie montat într-un loc u or 

accesibil 
- În cazul în care contorul de ap  se folose te doar în momentul punerii în func iune, 

este posibil  utilizarea în prim  faz  a piesei pentru înlocuire 
- Înainte de montarea contorului de ap , conductele trebuie s  fie sp late. În acest 

scop se folose te piesa pentru înlocuire 
- Sec iunea de m sur re poate fi amplasat  orizontal sau vertical. Pentru clasele 

metrologice mai mari, trebuie amplasat  orizontal 
- Sensul debitului (indicat de o s geat  pe contor) trebuie respectat  
- Înainte de a intra în sec iunea de m surare, e de preferat ca traseul s  fie drept pe 

o lungime de cel pu in 35 mm  

Componentele de baza 
i totalizatorul 

Conectare direct  

Fitinguri pentru înlo-
cuirea contoarelor 
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- Totalizatorul ar trebui montat astfel încât s  fie intr-o pozi ie u or de citit 
(orizontal ).  

- Dup  montarea contorului, instala ia trebuie verificat  la presiune. 

Note de operare 

Pentru operarea, recalibrarea sau înlocuirea contoarelor de ap  se vor respecta 
toate legile i reglement rile locale în vigoare. 

Date tehnice 

Conformitate  
Certificat de examinare tip EC  DE-08-MI001-PTB018 

Directiva EC pentru ap  potabil  (98/83/EG) 
Clas  metrologic  

Orizontal 
Vertical 

 
R80 
R40 

Debite 
Debit permanent Q3 [m³/h] 

        corespunde cu debit nominal Qn [m³/h] 
L ime nominal  [mm] 
Pornire înregistrare aproximativ [l/h] 

1.5  
2,5 
1.5 
15 
< 8  

 2.5 
4,0 
2.5 
20 
< 15 

Presiune de lucru max. permanent  [bar]  16 
Temperatur  de lucru [°C] 

Tip WFK30 
Tip WFW30 

 
30 
90 

 
 
30 
90 

Debit Q’ la o c dere de presiune de 1 bar 
[l/h] 3200 5050 

M rime conexiuni i dimensiuni* 
Diametru conectare G (intrare i ie ire) 
Lungime de montare L [mm] 
În l ime de montare H [mm] 
Greutate [kg] 

 
G ¾ 
80 
69 
0,40 

 
G ¾ 
110 
69 
0,43 

 
G 1 
130 
69 
0,63 

* vezi desenul de mai jos 

Dimensiuni 
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