
Flodis
Wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej klasy C

Flodis jest wodomierzem jednostrumieniowym
klasy C w zakresie Êrednic od DN 15 do DN 32
wst´pnie przystosowanym do zdalnego odczytu.

Nowoczesna technologia
Wodomierz Flodis reprezentuje po∏àczenie
najnowoczeÊniejszej konstrukcji jednostrumieniowej
wraz z wiarygodnoÊcià technologii ekstrasuchej.
˚adna z pracujàcych cz´Êci liczyd∏a nie ma kontaktu
z przep∏ywajàcà przez wodomierz wodà.

W∏aÊciwoÊci metrologiczne
• Parametry metrologiczne wodomierza Flodis

przekraczajà wymagania klasy C 
(PN – ISO 4064).

Dok∏adnoÊç i wiarygodnoÊç
• Stabilna precyzja pomiaru nawet w trudnych

warunkach Êrodowiskowych
• Najwy˝szej jakoÊci ∏o˝yskowanie oraz lewitujàca

turbina zapewniajà d∏ugoletnià eksploatacj´ przy
zachowaniu ponadnormatywnych parametrów
metrologicznych 

• Turbina wodomierza jest jedynym elementem
pozostajàcym w kontakcie z wodà

• Wodomierz Flodis nie wymaga stosowania
kalibracji

¸atwoÊç odczytu
Ekstrasuche liczyd∏o wodomierza Flodis
charakteryzuje si´ nast´pujàcymi zaletami:
• Obrót o blisko 360 °C
• Du˝e i czytelne rolki cyfrowe w kolorach

u∏atwiajàcych odczyt
• Zabezpieczenie obudowy IP68
• Hermetyczne liczyd∏o zabezpieczone przed

kondensacjà pary wodnej i uszkodzeniami

Zdalny odczyt
• Flodis jest wst´pnie przystosowany 

do zamontowania modu∏ów Cyble

Wodomierz jednostrumieniowy klasy C
Wst´pnie przystosowany do zdalnego
odczytu
Opatentowany kszta∏t komory
pomiarowej



Zasada dzia∏ania

Ka˝dy Flodis jest wst´pnie przystosowany 
do zamontowania nast´pujàcych modu∏ów
komunikacyjnych:
• Cyble Sensor (wyjÊcie impulsowe 

z kompensacjà wstecznego przep∏ywu)
• Cyble M-BUS (komputerowa dwukierunkowa

transmisja danych zgodna z PN-EN 1434)
• Cyble RF (radiowa dwukierunkowa transmisja

danych zgodna z dyrektywà 1999/5/EWG)
Sà one dedykowane zw∏aszcza do aplikacji
dystrybucyjnych, gdzie zachodzi potrzeba
cz´stego kontrolowania i monitorowania sieci.

Kluczowe zalety technologii Cyble
• System oboj´tny na dzia∏anie magnesów

neodymowych (próby fa∏szerstw)
• Mo˝liwoÊç monta˝u i demonta˝u modu∏u

Cyble w miejscu instalacji wodomierza
• KompatybilnoÊç z wodomierzami Actaris   

o ró˝nych konstrukcjach w zakresie Êrednic
od DN 15 do DN 500

• System pozbawiony wad nadajnika
kontaktronowego

• Mo˝liwoÊç wykrycia przep∏ywu wstecznego
• Zasada dzia∏ania opracowana na podstawie 

20 lat doÊwiadczeƒ 
• OdpornoÊç na zalanie wodà (IP68)

Zdalny odczyt
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Modu∏ radiowy Cyble RF zamontowany
na wodomierzu Flodis

Wodomierz Flodis z∏o˝ony jest z dwóch
komponentów – specjalnie zaprojektowanej
cz´Êci hydraulicznej, która umo˝liwia pomiar
pr´dkoÊci strumienia wody oraz liczyd∏a 
za pomocà którego, mo˝liwy jest bezpoÊredni
odczyt zmierzonej obj´toÊci wody. Elementem
umo˝liwiajàcym ich wspó∏prac´ jest specjalnie
zaprojektowany sprz´g magnetyczny   1   .
Flodis jest wodomierzem pr´dkoÊciowym, 
w którym strumieƒ wody skierowany jest 
za pomocà króçca wejÊciowego  2 bezpoÊrednio
do komory pomiarowej, wewnàtrz której
nap´dza turbin´   3 .

W króçcu wejÊciowym umieszczony jest
unikatowy filtr sto˝kowy   4 minimalizujàcy
zaburzenia strumienia wody oraz chroniàcy
wodomierz przed zanieczyszczeniami.
Obrotowe liczyd∏o wykonane w technologii
ekstrasuchej wspó∏pracuje ze sprz´giem
magnetycznym, wyposa˝onym w ekran
zabezpieczajàcy przed oddzia∏ywaniem pola
magnetycznego. Hermetyczna obudowa liczyd∏a
zapewnia szczelnoÊç i brak dost´pu
zanieczyszczeƒ do wodomierza. Jedynym
elementem ruchomym pozostajàcym w kontakcie
z przep∏ywajàcà wodà jest turbina.
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Typowa charakterystyka metrologiczna, Flodis DN 15
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Flodis DN 32

Sygna∏ HF Sygna∏ LF (zale˝ny od wspó∏czynnika K modu∏u Cyble Sensor)

Zakres Êrednic K=1 K=2.5 K=10 K=25 K=100 K=1000

DN 15 do 32 1L 1 L 2.5 L 10 L 25 L 100 L 1 m3

Ârednica nominalna (DN) mm 15 20 25 32

Klasa metrologiczna klasa C – pozycja pozioma B – wszystkie inne pozycje

Maksymalna temperatura °C 50

w krótkim okresie czasu

Maksymalne ciÊnienie bar 16

CiÊnienie próby bar 25

Strata ciÊnienia przy Qmax bar 0.8

Przep∏yw nominalny Qn m3/h 1.5 2.5 3.5 6

Przep∏yw maksymalny Qmax m3/h 3 5 7 12

Przep∏yw minimalny Qmin L/h 15 25 35 60

Przep∏yw poÊredni Qt L/h 22.5 37.5 52.5 90

Próg rozruchu L/h 3 5 10 12

Zakres liczyd∏a m3 99999.999

Dzia∏ka elementarna L 0.05

Zatwierdzenie europejskie F 06 
G 1277

Charakterystyka metrologiczna

Waga impulsów

Flodis liczyd∏o



Wymiary

Ârednica nominalna (DN) mm 15 20 25 32

Gwint cal G 3/4”* G 1” G 1 1/4” G 1 1/2”

A mm 170** 190 260 260

A1 mm 85 95 110 110

A2 mm 85 95 150 150

B mm 104 123 130 130

B’ mm 183 203 210 210

C mm 21.5 22.5 39 39

D mm 46 64 64 67

E mm 46 28 28 25

Waga kg 1 1.3 2 2.2

* Mo˝liwe tak˝e wykonanie G1“ (redukcja z G1“ na G3/4“), d∏ugoÊç 130 mm.
* Dost´pne tak˝e d∏ugoÊci 115, 145, 165 mm (G3/4”), 115 mm (G3/4” 7/8”) oraz 165, 190 mm (G 1”).
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Actaris Polska Sp z o.o.
30-702 Kraków 

ul. T. Romanowicza 6
Wi´cej informacji: www.actaris.pl, e-mail: wodaicieplo@actaris.pl

t e l : (12) 257 10 27
257 10 28
257 10 29

fax: (12) 257 10 25

Flodis mo˝e byç wyposa˝ony w:

• Blokad´ wstecznego przep∏ywu
• Modu∏ Cyble
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