
INSTRUKCJA EKSPLOATACJINr 236/2005

wodomierze ko∏nierzowe DN 40÷500

Dzi´kujàc za wybór naszego produktu prezentujemy Paƒstwu instrukcj´ eksploata-
cji wodomierzy z przy∏àczeniami ko∏nierzowymi DN 40÷500, produkowanych
przez Fabryk´ Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu, zgodnie z procedurami Zin-
tegrowanego Systemu Zarzàdzania - JakoÊcià, Ârodowiskiem i Bezpieczeƒstwem.
Prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z instrukcjà przed zainstalowaniem wodomie-
rza w celu zapewnienia u˝ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1. Przedmiot instrukcji

Niniejsza instrukcja okreÊla kryteria w∏aÊciwego doboru, warunki prawid∏owego
wbudowania, eksploatacji i konserwacji, a tak˝e zasady dotyczàce bezpieczeƒ-
stwa, ochrony Êrodowiska i utylizacji wodomierzy ko∏nierzowych, przeznaczonych
do pomiaru obj´toÊci wody do picia oraz wody u˝ywanej do celów gospodarczych
i przemys∏owych przep∏ywajàcej w przewodach zamkni´tych (rurociàgach).
Wodomierze do wody goràcej i przetworniki przep∏ywu o Êrednicach nominalnych
DN 65 - DN300, których eksploatacja przewidziana jest w stacjach redukcyjnych
ciÊnienia lub w stacjach spr´˝ania podlegajà oznakowaniu CE na zgodnoÊç z
dyrektywà ciÊnieniowà 97/23/EEC. W zwiàzku z tym w zamówieniu powinno zostaç
okreÊlone zastosowanie zamawianych wyrobów powodujàce koniecznoÊç
oznakowania CE.
Instrukcja dotyczy wodomierzy nast´pujàcych typów:

MW; MWN; MZ – Êrubowe z poziomà osià wirnika
MP-01 – Êrubowe z pionowà osià wirnika
JS – skrzyde∏kowe
MK-01 – studzienne (kolanowe)
MW/JS-S – sprz´˝one z zaworem
MWN/JS-S    spr´˝ynowym
MWN/WS-S

• woda zimna max 30 oC
• ciÊnienie robocze max 1,6MPa (16bar)

• woda goràca max 130 oC
• ciÊnienie robocze max 1,6MPa (16bar)

MW130 – Êrubowe z poziomà osià wirnika
MWN130 – Êrubowe z poziomà osià wirnika
MP130 – Êrubowe z pionowà osià wirnika

• woda goràca max 130 oC
• ciÊnienie robocze max 1,6MPa (16bar)
• NC – nadajnik impulsów
  do ciep∏omierza (Reed’a)

Przetworniki przep∏ywu do ciep∏omierzy:
MW130-NC – Êrubowe z poziomà osià wirnika
MWN130-NC – Êrubowe z poziomà osià wirnika
MP130-NC – Êrubowe z pionowà osià wirnika

• woda zimna max 30 oC
• ciÊnienie robocze max 1,6MPa (16bar)
• NK – nadajnik kontraktonowy (Reed’a);
  zdalne przekazywanie obj´toÊci
• NO – nadajnik optoelektroniczny;
  zdalne przekazywanie chwilowego
 strumienia obj´toÊci
• NKO – wykonanie z nadajnikami NK i NO

MW-NK; MW-NO; MW-NKO
MWN-NK; MWN-NO; MWN-NKO
JS-NK; JS-NO; JS-NKO
MZ-NK
MP-NK-01; MP-NO-01; MP-NKO-01
MK-NK-01; MK-NO-01; MK-NKO-01
MW/JS-S-NK
MWN/JS-S-NK
MWN/WS-S-NK

• woda goràca max 130 oC
• ciÊnienie robocze max 1,6MPa (16bar)
• NK – nadajnik kontraktonowy (Reed’a);
  zdalne przekazywanie obj´toÊci

MW130-NK; MWN130-NK
MP130-NK

typ zastosowanie

MP-01

MZ

MWN

MK-01

MW/JS-S

JS

MWN/WS-S

MW



2. Dane techniczne – normy i przepisy

Dane techniczne zawarte sà w kartach katalogowych
na poszczególne typy wodomierzy.
Wodomierze spe∏niajà wymagania norm i przepisów:

– PN-ISO 4064 – Pomiar obj´toÊci wody w przewo-
dach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

– PN-ISO 7858 – Pomiar obj´toÊci wody przep∏ywa-
jàcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz´˝one.

– Przepisy metrologiczne o licznikach do wody (wo-
domierzach) (zarzàdzenie Nr 102 Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Miar z dnia 28 sierpnia 1995 – Dziennik
Urz´dowy Miar i Probiernictwa Nr 19/95).

– Przepisy metrologiczne o ciep∏omierzach do wody
(zarzàdzenie Nr 30 Prezesa G∏ównego Urz´du
Miar z dnia 30 grudnia 1998r. – Dziennik Urz´do-
wy Miar i Probiernictwa Nr 1/1999) – przetworniki
przep∏ywu do ciep∏omierzy.

– Decyzje Prezesa G∏ównego Urz´du Miar w spra-
wie zatwierdzenia typu na poszczególne typy wo-
domierzy.

– Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 77
poz. 730) w sprawie prawnej kontroli metrolog-
icznej przyrzàdów pomiarowych.

– Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 20 lutego 2004 (Dz.U. nr 40
poz. 380) w sprawie wymagaƒ metrologicznych,
którym powinny odpowiadaç wodomierze.

– Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 13 lutego 2004 (Dz.U. nr 37
poz. 332) w sprawie wymagaƒ metrologicznych,
którym powinny odpowiadaç ciep∏omierze do
wody i ich elementy.

Produkowane wodomierze mogà posiadaç inne d∏u-
goÊci wbudowania ni˝ to przewiduje norma PN-ISO
4064. Wynika to z okreÊlonych potrzeb u˝ytkowników.

typ

temperatura (wyst´puje w oznaczeniu tylko
w wodomierzach do wody goràcej
lub w przetwornikach do ciep∏omierzy)

Êrednica nominalna

odmiana nadajnika (tylko dla wersji z nadajnikami)

odmiana konstrukcyjna (tylko w odmianach 01)MW - 130 - 50 - NK
MP 50 - NK - 01

typ wodomierza g∏ównego
/ typ wodomierza bocznego

wielkoÊç  wodomierza g∏ównego
(Êrednica nominalna)
/ wielkoÊç wodomierza bocznego
(nominalny strumieƒ obj´toÊci)

z zaworem spr´˝ynowym

odmiana nadajnika (tylko dla wersji z nadajnikami)

MW/JS  50/2.5 - S - NK

Przyk∏adowe oznaczenia wodomierza MW, MWN, MZ, MP, MK, JS

Przyk∏adowe oznaczenia wodomierza sprz´˝onego MW/JS-S

typ i wielkoÊç wodomierza maksymalny roboczy
strumieƒ obj´toÊci

mm
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
400 
500 
50 
65 
80 

100 
150 
200 
50 
65 
80 

100 
50 
65 
80 

100 
80 

100 
150 

50/2,5
80/2,5

100/2,5
150/10
50/2,5
65/2,5
80/2,5

100/2,5
150/10

m3/h
30 
50 
60 

120 
230 
250 
400 
750 

1100 
1400 
35 
50 
90 

125 
170 
250 
325 
600 

1250 
2000 
20 
35 
55 
90 

175 
325 
15 
35 
50 
75 
15 
25 
40 
60 
50 
75 

150 
35 
90 

125 
250 
35 
60 

120 
180 
250

MWN
MWN-NK
MWN-NO
MWN-NKO

MW
MW-NK
MW-NO
MW-NKO

MZ
MZ-NK

MW/JS-S
MW/JS-S-NK

MP-01
MP-NK-01
MP-NO-01
MP-NKO-01

MWN/JS-S
MWN/JS-S-NK
MWN/WS-S
MWN/WS-S-NK

JS 
JS-NK 
JS-NO 
JS-NKO
MK-01
MK-NK-01
MK-NO-01
MK-NKO-01

typ i wielkoÊç wodomierza
lub przetwornika przep∏ywu

maksymalny roboczy
strumieƒ obj´toÊci

mm
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
50 
65 
80 

100

m3/h
15 
15 
25 
45 
70 

100 
150 
250 
400 
600 
15 
25 
40 
60 

100 
150 
250 
400 
15 
25 
40 
60

MWN130
MWN130-NK
MWN130-NC

MW130
MW130-NK
MW130-NC

MP130
MP130-NK
MP130-NC

tabela nr 2

tabela nr 1

typ
wodomierza

MW
MWN
MZ
JS
MP
MK

MW/JS-S
MWN/JS-S
MWN/WS-S

pozioma
O
O
O
O
O

O
O
O

pionowa
O
O
O
O

skoÊna
O
O
O
O

tabela nr 3

usytuowanie
liczyd∏a

dop∏yw pionowy - wyp∏yw poziomy

pozycja zamontowania



W zakresie sprawdzania i legalizacji wodomierzy obowiàzuje
instrukcja sprawdzania liczników do wody (wodomierzy) - za-
rzàdzenie Nr1 Prezesa G∏ównego Urz´du Miar z dnia 5 stycz-
nia 1996r. (Dziennik Urz´dowy Miar i Probiernictwa Nr3/1996).
W zakresie sprawdzania i legalizacji przetworników
przep∏ywu do ciep∏omierzy obowiàzuje instrukcja
sprawdzania ciep∏omierzy do wody – zarzàdzenie Nr 2
Prezesa G∏ównego Urz´du Miar z dnia 8 stycznia 1999r.
(Dziennik Urz´dowy Miar i Probiernictwa Nr 1/99).
Podstawowe wymagania dotyczàce zabudowy wodo-
mierzy zawarte sà w normach:

– PN-ISO 4064-2 – Pomiar obj´toÊci wody w przewo-
dach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymaga-
nia instalacyjne.

– PN-B-10720 – Wodociàgi. Zabudowa zestawów  wo-
domierzowych w instalacjach wodociàgowych. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

3. Dobór w∏aÊciwej wielkoÊci wodomierza

Za kryterium doboru w∏aÊciwej wielkoÊci (Êrednicy nomi-
nalnej) wodomierza powinny s∏u˝yç zawsze warunki pra-
cy wodomierza, tj. przeci´tna oraz maksymalna wartoÊç
roboczego strumienia obj´toÊci wody przep∏ywajàcej
w przewodzie, do którego wodomierz ma byç pod∏àczo-
ny, a nie jego Êrednica. Zbyt du˝y wodomierz dla danych
warunków nie tylko zwi´ksza koszt inwestycji, ale wyka-
zuje mniejszà dok∏adnoÊç wskazaƒ w okresach ma∏ego
przep∏ywu wody. Dobór zbyt ma∏ego wodomierza jest
powodem jego przecià˝enia i tym samym przedwcze-
snego zu˝ycia jego cz´Êci czynnych. Stàd, aby zainsta-
lowany wodomierz pracowa∏ w∏aÊciwie w granicach jego
zakresu pomiarowego i dopuszczalnych b∏´dów wska-
zaƒ, nale˝y wnikliwie ustaliç zakres jego pracy w ciàgu
doby, wzgl´dnie zakres ten nale˝y ustaliç w oparciu
o miesi´czne zu˝ycie wody przy uwzgl´dnieniu chwilo-
wych, maksymalnych wartoÊci strumienia obj´toÊci.
WartoÊci maksymalngo roboczego strumienia obj´toÊci
wodomierza do wody zimnej podane sà w tablicy 1. ,
a wodomierzy do wody goràcej w tablicy 2. Zaleca si´
dobieraç wodomierze na wartoÊç 0.6 do 0.8 maksymal-
nego roboczego strumienia obj´toÊci. Zastosowanie od-
powiedniego typu i wielkoÊci wodomierza podyktowane
jest ponadto temperaturà, ciÊnieniem wody oraz warun-
kami wbudowania wodomierza w przewód wodociàgo-
wy, a tak˝e potrzebà zdalnego przekazywania wskazaƒ
i pomiaru strumienia obj´toÊci. Przy doborze wodomie-
rza wa˝na jest tak˝e strata ciÊnienia jakà powoduje za-
montowanie wodomierza w sieci.
Wodomierz sprz´˝ony powinien zostaç dobrany w taki
sposób aby pojawiajàce si´ cz´sto lub w d∏u˝szych
okresach przep∏ywy nie odbywa∏y si´ w strefie prze∏à-
czenia zaworu okreÊlonej w karcie katalogowej dla tych
wodomierzy.

4.Sprawdzenie przy odbiorze

Nades∏any przez wytwórc´ wodomierz nale˝y sprawdziç,
czy nie dozna∏ w czasie transportu uszkodzeƒ zewn´trz-
nych, zw∏aszcza dotyczy to korpusu i jego ko∏nierzy oraz
os∏ony liczyd∏a a tak˝e przewodu elektrycznego w wyko-
naniu z nadajnikiem.
Nale˝y sprawdziç tak˝e stan plomb z cechami legaliza-

cyjnymi lub zabezpieczajàcymi oraz mocowanie tych
plomb, a tak˝e oznaczenie wodomierza. Nast´pujàce
oznaczenia sà umieszczane na tarczy liczyd∏a, tabliczce
lub korpusie wodomierza:

– nazwa lub znak wytwórcy,
– znak zatwierdzenia typu,
– znak fabryczny typu,
– rok produkcji i numer wodomierza, przy czym dwie

ostatnie cyfry roku mogà byç po∏àczone z numerem
wodomierza, wyst´pujàc na poczàtku tego numeru,

– kierunek przep∏ywu w postaci strza∏ki,
– znak V dla wodomierzy do przewodów pionowych

i H dla wodomierzy do przewodów poziomych lub
H•V dla wodomierzy do przewodów poziomych
i pionowych,

– klasa metrologiczna A, B lub C (oprócz przetworni-
ków przep∏ywu do ciep∏omierza),

– wartoÊç nominalnego strumienia obj´toÊci qp
w m3/h,

– oznaczenie jednostki miar: w m3 (na podzielni liczy-
d∏a),

– wartoÊç maksymalnej straty ciÊnienia ∆p,
– dla wodomierzy do wody goràcej wartoÊç górnej

granicy temperatury: 130°C,
– wartoÊç górnej granicy ciÊnienia: PN 16,
– wartoÊç impulsu dla przetwornika przep∏ywu (war-

toÊç impulsu dla wodomierzy podana jest w kartach
katalogowych lub mo˝e byç umieszczona na wodo-
mierzach),

– dla przetworników przep∏ywu podana jest wartoÊç
minimalnego qi i maksymalnego qs strumienia obj´-
toÊci bez oznaczenia klasy metrologicznej.

5. Warunki prawid∏owego wbudowania wodomierzy

5.1. Miejsce wbudowania wodomierza powinno byç ∏a-
two dost´pne do monta˝u, demonta˝u i obs∏ugi, wygod-
ne dla odczytu, wyodr´bnione z pomieszczeƒ u˝ytkowo-
gospodarczych. Chronione przed mrozem oraz zabez-
pieczone od wp∏ywów instalacji elektrycznych i gazo-
wych. W przypadku braku takiego miejsca wodomierz
mo˝e byç wbudowany w studzience wodomierzowej,
przy czym wodomierz i jego wyposa˝enie powinno byç
zamontowane odpowiednio wysoko nad dnem studzien-
ki. Studzienka powinna byç wyposa˝ona w osadnik lub
odprowadzenie wody.
5.2. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien
byç nara˝ony na uderzenia lub wibracje wzbudzane pra-
cujàcymi w sàsiedztwie urzàdzeniami, a tak˝e zbyt wy-
sokà temperatur´ otaczajàcego powietrza oraz zanie-
czyszczenia, zalanie wodà i korozyjne dzia∏anie Êrodo-
wiska zewn´trznego. Temperatura w miejscu wbudowa-
nia nie powinna byç ni˝sza ni˝ 4°C.
5.3. Przed i za wodomierzem nale˝y przewidzieç zamon-
towanie zaworów celem odci´cia dop∏ywu wody w przy-
padku wymontowania wodomierza wzgl´dnie jego
wstawki pomiarowej dla dokonania przeglàdu lub napra-
wy, przy czym nale˝y stosowaç zawory posiadajàce
mo˝liwoÊç ca∏kowitego ods∏oni´cia przekroju poprzecz-
nego przewodu wodociàgowego (pe∏noprzelotowe).
5.4. W przypadku spodziewanych zanieczyszczeƒ wody
w czasie eksploatacji nale˝y zainstalowaç filtr lub osad-



nik pomi´dzy zaworem a odcinkiem prostym przed wo-
domierzem. Dla przetworników do ciep∏omierzy zaleca
si´ zainstalowanie filtra tak˝e za wodomierzem.
5.5. Dla zamontowania wodomierza nie powodujàcego
napr´˝eƒ w korpusie zaleca si´ stosowanie ∏àczników
kompensacyjnych montowanych na odp∏ywie, które
pozwalajà na redukcj´ d∏ugoÊci w ramach wysuwu te-
leskopowo osadzonej tulei ∏àcznika.
5.6. Przewód w miejscu wbudowania powinien byç tak
ukszta∏towany, aby nie by∏o mo˝liwoÊci tworzenia si´
w obr´bie wodomierza poduszki powietrznej. Wodo-
mierz musi byç ca∏kowicie wype∏niony wodà. Stàd
przewód wodociàgowy za wodomierzem nie mo˝e si´
obni˝aç (Rys.1).

5.7. Wodomierz nie powinien byç nara˝ony na nad-
mierne napr´˝enia spowodowane przez rurociàgi lub
wyposa˝enie. JeÊli jest to konieczne nale˝y zamonto-
waç go na cokole lub w uchwycie. Poza tym rury ∏àczà-
ce po stronie dop∏ywowej i odp∏ywowej powinny byç
odpowiednio zamocowane, aby ˝adna cz´Êç instalacji
nie przemieÊci∏a si´ pod wp∏ywem wody, gdy  wodo-
mierz jest demontowany lub od∏àczony z jednej strony.
5.8. Przy wbudowaniu w sieç wodociàgowà nale˝y
przestrzegaç w∏aÊciwego usytuowania wodomierza
zgodnie z przeznaczeniem do pracy w pozycji zamon-
towania: poziomej, pionowej i skoÊnej (tablica 3).
Wodomierze studzienne przystosowane sà do mon-
towania zamiast kolana na przejÊciu pionowego w
poziomy odcinek przewodu wodociàgowego.
5.9. Dla zabezpieczenia przed ujemnym wp∏ywem od-
kszta∏ceƒ strumienia wody (zaburzeƒ przep∏ywu) wy-
wo∏anych przez kolana, zawory i inne elementy instala-
cji nale˝y przewidzieç stosowanie przed wodomierzem
(na dop∏ywie) prostego odcinka przewodu o d∏ugoÊci
L=3DN (Êrednic nominalnych wodomierza).
W przypadku wbudowania wodomierza za podwójnym
kolanem, zaworem zwrotnym lub pompà nale˝y wy˝ej
podanà d∏ugoÊç odcinka prostego podwoiç: 2L,
a w przypadku pompy t∏okowej nawet potroiç: 3L.
Chcàc uniknàç takiej d∏ugiej prostki mo˝na wbudowaç
kierownic´ strumienia przed wodomierzem. Powstajàce
zaburzenia za wodomierzem nie majà w zasadzie wp∏ywu
na dok∏adnoÊç wskazaƒ wodomierzy. Niemniej z uwagi na
uderzenia zwrotne, dla unikni´cia ewentualnego
uszkodzenia u∏o˝yskowania wirnika zaleca si´ stosowa-
nie, je˝eli warunki wbudowania na to pozwolà, równierz za
wodomierzem krótkiego odcinka prostego: L1=2DN.
W przypadku zastosowania ∏àczników redukcyjnych do
wbudowania wodomierza mogà byç one zaliczone do
odcinka prostego pod warunkiem, ˝e kàt rozwarcia nie
jest wi´kszy ni˝ 15º. W innym przypadku ∏àczniki
redukcyjne nale˝y stosowaç przed odcinkiem prostym.

5.10. Odcinki przewodu wodociàgowego przed i za
wodomierzem powinny byç wykonane wspó∏osiowo.
Uszczelki powinny byç zak∏adane koncentrycznie do
przewodu. Nie dopuszczalne jest mimoÊrodowe osa-
dzenie wodomierza w przewodzie, a w szczególnoÊci
przesuni´cie uszczelek mi´dzy wodomierzem a prze-
wodem w taki sposób, ˝eby zajmowa∏y cz´Êç swobod-
nego przekroju przewodu przy wodomierzu i zaburza∏y
w ten sposób przep∏yw.
5.11. Przep∏yw wody przez wodomierz powinien byç
zgodny z kierunkiem strza∏ek umieszczonych po obu
stronach korpusu.
5.12. Wodomierze przystosowane sà do zabudowy ko∏-
nierzowej. Ko∏nierze wykonane sà zgodnie z normà 
PN-ISO-7005-2 PN10 lub z innymi normami na ˝yczenie
u˝ytkownika. Przewód wodociàgowy w miejscu wbudowa-
nia powinien posiadaç identycznie owiercone ko∏nierze
przygotowane przed zainstalowaniem wodomierza.
UWAGA!!! Niedopuszczalne jest wykonywanie prac
spawalniczych przy pod∏àczonym wodomierzu, gdy˝
spowoduje to jego uszkodzenie.
5.13. Do wbudowania wodomierzy nale˝y przewidzieç
Êruby o wielkoÊci dostosowanej do otworów w ko∏nie-
rzach oraz podk∏adki uszczelniajàce.

6. Wype∏nianie wodà i uruchomienie wodomierzy

6.1. Przed zainstalowaniem wodomierzy, rurociàg po-
winien byç przep∏ukany w celu usuni´cia zanieczysz-
czeƒ, a jeÊli jet stosowany filtr to powinien byç oczysz-
czany. W czasie p∏ukania zamiast wodomierza nale˝y
stosowaç zast´pujàcy go odcinek przewodu.
6.2. Przed zainstalowaniem nale˝y sprawdziç dzia∏anie
wodomierza przez wprawienie w ruch wirnika obserwu-
jàc jego obrót lub obrót wskazówek liczyd∏a. Nale˝y
sprawdziç stan plomb i cechy legalizacji.
6.3. Po zainstalowaniu wodomierza, woda powinna
byç doprowadzona do rurociàgu wolno i przy otwar-
tych odpowietrznikach, tak aby powietrze opuszczajà-
ce instalacj´ nie powodowa∏o nadmiernych obrotów
wodomierza powodujàc tym samym jego uszkodzenie.
6.4. W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomie-
rzem powinny byç ca∏kowicie otwarte.
6.5. Po wykonaniu wszystkich czynnoÊci zwiàzanych
z uruchomieniem nale˝y sprawdziç dzia∏anie wodomie-
rza obserwujàc przyrost wskazaƒ na liczydle.
6.6. W czasie eksploatacji nale˝y sprawdziç czy rze-
czywiste warunki eksploatacyjne odpowiadajà prze-
znaczeniu wodomierza szczególnie pod wzgl´dem do-
puszczalnego ciÊnienia, temperatury i przep∏ywu.

7. Konserwacja, przeglàdy i naprawy

Wodomierz jest przyrzàdem zmieniajàcym z czasem
swe w∏asnoÊci miernicze. Przy czym pogarszanie si´
tych w∏asnoÊci jest na ogó∏ wynikiem agresywnego
dzia∏ania wody, zw∏aszcza je˝eli woda ta daje osady
(˝elaza, manganu), powodujàc przedwczesne zu˝ycie
cz´Êci mechanicznych wodomierza.
Stàd ka˝dy wodomierz nale˝y po pewnym czasie,
a przede wszystkim po up∏ywie okresu wa˝noÊci lega-
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lizacji wymontowaç z sieci wodociàgowej i poddaç
go planowemu przeglàdowi lub remontowi. Okresy
wa˝noÊci legalizacji okreÊlone sà  w przepisach me-
trologicznych o licznikach do wody (wodomierzach).
Po wymontowaniu wodomierza z sieci wskazane jest
dla celów porównawczych uprzednie sprawdzenie
dok∏adnoÊci jego wskazaƒ, a dopiero po tym zabie-
gu przystàpienie do rozmontowania i oczyszczenia.
Do oczyszczania nie nale˝y stosowaç Êrodków che-
micznych dzia∏ajàcych szkodliwie na materia∏y,
z których wykonane sà poszczególne cz´Êci wodo-
mierza. Niedopuszczalne jest stosowanie do czysz-
czenia cz´Êci wszelkiego rodzaju odczynników che-
micznych powodujàcych korozj´ materia∏ów lub sta-
nowiàcych rozpuszczalniki szczególnie dla tworzyw
sztucznych, czy te˝ powodujàcych przyspieszone
starzenie uszczelnieƒ.
Naprawy powinny byç dokonywane w odpowiednio
przygotowywanych bazach napraw wodomierzy lub
w zak∏adach serwisowych.
Przy naprawie zwiàzanej z koniecznoÊcià wymiany cz´-
Êci nale˝y stosowaç tylko oryginalne cz´Êci zamienne
dostarczane przez Fabryk´ Wodomierzy  PoWoGaz SA.
Po naprawie wodomierze podlegajà sprawdzeniu
i legalizacji zgodnie z instrukcjà sprawdzania liczni-
ków do wody (wodomierzy) wydanà przez G∏ówny
Urzàd Miar.

8. Przechowywanie i transport

Otrzymane z dostawy, wzgl´dnie wymontowane
z sieci wodociàgowej wodomierze, nale˝y przecho-
wywaç w po∏o˝eniu liczyd∏em ku górze lub na boku
w pomieszczeniu zamkni´tym, wolnym od wszelkie-
go rodzaju oparów ˝ràcych, cuchnàcych itp. wp∏y-
wajàcych niszczàco na sk∏adowane wodomierze.
Temperatura pomieszczenia powinna wynosiç od
5°C do 50°C, zaÊ wilgotnoÊç wzgl´dna otaczajàce-
go powietrza do 90%. Zarówno w czasie transportu
jak i w czasie przechowywania wodomierze powinny
byç zabezpieczone przed drganiami, a szczególnie
wstrzàsami mogàcymi doprowadziç do uszkodzenia
obudowy lub elementów wewn´trznych.
Transport powinien odbywaç si´ krytymi Êrodkami
transportu w opakowaniu fabrycznym lub zast´pczym,
w pe∏ni zabezpieczajàcym wyrób przed uszkodzeniem.

9. NiesprawnoÊci i ich usuwanie

Przy braku wskazaƒ liczyd∏a, gdy przep∏ywa przez
wodomierz woda, nale˝y sprawdziç czy nie zosta∏
zablokowany wirnik wskutek zabrudzenia. JeÊli po
ewentualnym oczyszczeniu wodomierz nie dzia∏a,
i w ka˝dym innym przypadku braku dzia∏ania wodo-
mierz nale˝y przekazaç do naprawy z podaniem do-
konanych spostrze˝eƒ. JeÊli nie dzia∏a nadajnik im-
pulsów nale˝y powiadomiç dostawc´. Je˝eli po kon-
sultacji z dostawcà nie da si´ usunàç usterki, wodo-
mierz nale˝y przekazaç do naprawy.

10. Warunki bezpieczeƒstwa i aspekty
Êrodowiskowe

10.1. Wodomierz jest przyrzàdem pomiarowym bez-
piecznym w u˝ytkowaniu przy zachowaniu warunków
monta˝u i eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.
10.2. Przy monta˝u i obs∏udze a tak˝e w eksploata-
cji mogà wystàpiç zagro˝enia zwiàzane bezpoÊred-
nio z wodomierzem:

a) zagro˝enia mechaniczne:
– upadek niew∏aÊciwie przenoszonego wyrobu
– wyciek wody i zalanie wskutek zainstalowania

wyrobu niezgodnie z warunkami monta˝u lub
nadmiernym ciÊnieniem wody;

b) zagro˝enia termiczne:
– poparzenie wskutek kontaktu z eksploatowa-

nym wodomierzem do wody ciep∏ej lub wycie-
kiem wody ciep∏ej.

10.3. Dla przeciwdzia∏ania zagro˝eniom mechanicz-
nym wodomierze posiadajà kszta∏ty umo˝liwiajàce
dogodne uchwycenie. Wodomierze o wi´kszej ma-
sie posiadajà uchwyty do zastosowania urzàdzeƒ
podnoÊnikowych. Dla przeciwdzia∏ania zagro˝eniom
termicznym mo˝na stosowaç specjalne os∏ony.
10.4. Dla monta˝u wodomierza i jego obs∏ugi nale˝y
zapewniç oÊwietlone, ∏atwo dost´pne miejsce
o utwardzonym pod∏o˝u nie zagra˝ajàcym upadkiem.
10.5. Elementy sk∏adowe wodomierzy nie zawierajà
substancji szkodliwych dla zdrowia i Êrodowiska.
Wszystkie wodomierze do wody zimnej posiadajà
atesty higieniczne na kontakt z wodà do picia.

11. Post´powanie ze zu˝ytymi wyrobami
i opakowaniami

Opakowanie wykonane jest z tektury falistej nadajà-
cej si´ do powtórnego wykorzystania. Mo˝na je od-
daç do ka˝dego punktu skupu makulatury. Szczegó-
∏owe informacje na temat powtórnego przetwarzania
poszczególnych materia∏ów z których wykonany jest
wodomierz, jak te˝ sposoby prawid∏owego usuwa-
nia odpadów zawarte sà w instrukcjach serwiso-
wych.

12. WartoÊç impulsu wodomierzy z nadajnikiem
kontaktronowym NK i nadajnikiem optoelek-
tronicznym NO oraz schemat monta˝u

12.1 WartoÊç impulsu w wykonaniu podstawowym
(fabrycznym) dla:

• nadajnika NK

Êrednica nominalna
wodomierza (mm)

wartoÊç 1 impulsu
(m3)

40; 50; 65; 80; 100; 125 1

150; 200; 250; 300; 400; 500 10



• nadajnika NO 12.2 Istnieje mo˝liwoÊç zamawiania innych wartoÊci
impulsów ni˝ w wykonaniu podstawowym (fabrycz-
nym) dla nadajnika NK wed∏ug poni˝szej tabeli.
W przypadku takiego zamówienia wartoÊci impul-
sów b´dà zgodne z wymaganiami klienta oznaczo-
nym w zamówieniu.

13. Ocena u˝ytkownika

Instrukcje obs∏ugi podlegajà sta∏ej aktualizacji.
Przekazujàc nam w∏asne propozycje usprawnieƒ po-
magacie nam Paƒstwo zoptymalizowaç instrukcje
pod kàtem potrzeb u˝ytkowników. Wszelkie uwagi
na temat instrukcji oraz dotyczàce eksploatacji wo-
domierzy prosimy kierowaç na adres producenta.

UWAGA!!!
W ramach post´pu technicznego producent zastrze-
ga sobie prawo wprowadzania zmian produkowa-
nych wyrobów, które mogà byç nie uwidocznione
w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy typu zo-
stanà zachowane. Na ˝yczenie wysy∏amy katalog
cz´Êci zamiennych.

Êrednica nominalna
wodomierza (mm) wartoÊç 1 impulsu (m3)

40; 50; 65; 80; 100; 125 0,1; 0,025; 0,25

150; 200; 250; 300; 400; 500 1; 0,25; 2,5

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznaƒ, tel. 061 8474401
ht tp: / /www.powogaz.com.pl

dzia∏ handlowy:
tel. 061 8470194, fax 061 8472548
e-mail: handel@powogaz.com.pl

oddzia∏ handlowo-serwisowy:
41-100 Siemianowice Âlàskie
Al. Sportowców 2
tel./fax 032 2281438
e-mail: siem@powogaz.com.pl

– jedyny w Polsce producent wodomierzy
posiadajàcy potwierdzony certyfikatami
Zintegrowany System Zarzàdzania zgodny
z normami 

ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Uwaga:
Wykonanie NKO sk∏ada si´ z nadajnika NK i nadajnika NO

Nadajnik NK
przewód dwu˝y∏owy

(wykonanie NK)

Nadajnik NO
przewód trzy˝y∏owy

(wykonanie NO)

zielony – wyjÊcie
bia∏y – wspólny

bràzowy – zasilanie

Nadajnik NK
przewód dwu˝y∏owy

(wykonanie NK)

Widok po zdj´ciu os∏ony

Nadajnik NO
przewód trzy˝y∏owy

(wykonanie NO)

wodomierz wartoÊç 1 impulsu (dm3)

MWN 40, 50, 65, 80, 100, 125

1

4,3956

7,7922

10

105,2632

100

MW 50, 65, 80

MP 40, 50, 65, 80, 100 -01

JS 50, 65, 80, 100

MK 80, 100 -01

MW 100

MW 125

MW 150, 200, 250

MWN 150, 200, 250

MK 150 -01

MWN 300, MW 400

MW 500


