
    

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
esný neovlivnitelný vodom r Maddalena CD ONE TRP 

 
- bez magnetické spojky (100% antimagnetické) a úpravou antivandal – vodom ry pro snížení rozdíl  
- schváleno dle – MID (2004/22/ES), konstruovány v souladu s SN EN 14 154, PN16 
- princip m ení jako vodárenské vodom ry  
- esnost a osv ená spolehlivost 10-ti letým provozem v R 
- ímý p enos otá ek ob žného kola na po ítadlo zajišt n pevnou spojkou 
- montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu 

 
VÝHODY: 

- esný bytový vodom r (p esn jší než metr.t .C), rozb hový pr tok od 3 l/hod 
- zaru ený minimální pr tok Q1 10 l/h (25 l/h-V m eno v požadované toleranci dle normy)   
- odolný proti ovlivn ní magnetem a mechanickým zásahem p i dodržení montážních podmínek 
- 100% neovlivnitelný vodom r magnetickým polem - nemá magnetickou spojku 
- 100% antimagnetický vodom r – není co ovlivnit 
- úprava antivandal – mosazné t leso, nárazuvzdorné minerální sklo, ví ko – odolný mech. poškození 
- vodárenský princip – p esnost a spolehlivost  
- odd lené po ítadlo od protékající vody, varianta s impulsním výstupem 
- ipraveno pro rádio komunikaci RF 868 MHz (lze kdykoliv dodate  osadit RF komunikací) 

 
 

ESNÝ NEOVLIVNITENÝ VODOM R CD ONE TRP 



    

  

 
 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 
Sv tlost DN mm 15 20 25 
  palce 1/2" 3/4" 1" 

íslo certifikátu dle MID   TCM 142/08-4627 
Metrologická t ída dle MID   R (Q3 / Q1)  250 H -  100 V 
Parametry m idla v souladu s na ízením 2004/22/EC 
Trvalý pr tok Q3 m3/h 2,5 4,0 6,3 

et žovací pr tok Q4 m3/h 3,13 5,0 7,9 
R 250/R160/R100         
Minimální pr tok Q1  l/h 10/15,6/25/31,2 25  - 

echodový pr tok Q2 l/h 16/25 40  - 
R 100         
Minimální pr tok Q1 l/h 25 40 63 

echodový pr tok Q2 l/h 40 64 100,8 
        
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a 
Q2   +/- 5% 

Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a 
Q4   

+/- 2% pro teplotu vody  30°                                                                                                                                        
+/- 3% pro teplotu vody > 30° 

Teplotní t ída   T30, T50, T30/90 

ídy citlivosti na nepravidelnosti 
v rychlostních polích p ed m idlem  (U)                    
a za m idlem (D)   

U0 – D0    Uklid ující úseky p ed m idlem a za 
idlem nejsou vyžadovány 

Rozb hový pr tok l/h 4 - 5 7 - 9 16 - 18 
ída tlakové ztráty ( P @ Q3) bar P 63 

Nominální tlak bar 16 16 16 
Maximální hodnota ode tu m3 100,000 100,000 100,000 
Minimální hodnota ode tu l 0,05 0,05 0,05 
Po et otá ek lopatkového kola na 1 litr   29,76 22,83 12,53 
Hmotnost kg 0,75 0,92 1,25 

  
ROZM RY       
délka L l 110 130 160 
délka L se šroubením mm 190 228 260 
výška H mm 92 92 92 
osová výška h mm 25,51 25,51 25,51 
pr r po ítadla B mm 86 86 86 
funk ní výška F mm 158 158 158 

 
Diagram pr hu chyby m ení        Diagram tlakových ztrát 

 
 
 
 
 
 
 

ÍSLUŠENSTVÍ 
 

 


