
Aquadis+
Wodomierz obj´toÊciowy ekstrasuchy 
odporny na magnesy neodymowe

Precyzja pomiaru
• Klasa C (D) w ka˝dej pozycji monta˝u
• Przystosowane do zdalnego odczytu

UnowoczeÊniona konstrukcja
• Zwi´kszona odpornoÊç 

na zanieczyszczenia
• ¸atwoÊç monta˝u

Aquadis+ jest unowoczeÊnionym ekstrasuchym
wodomierzem obj´toÊciowym, spe∏niajàcym
wymagania klasy C w ka˝dej pozycji monta˝u.
Przeznaczony jest do rozliczania i dystrybucji wody
zimnej przy czym jest wodomierzem ca∏kowicie
oboj´tnym na dzia∏anie silnego pola magnetycznego
wytwarzanego przez magnesy neodymowe.
Stosowany jest równie˝ jako element pomiarowy
uk∏adu wyznaczajàcego charakterystyk´ zu˝ycia
wody w budynku. ¸àczy w sobie zalety najnowszej
konstrukcji t∏okowej oraz ekstrasuchego liczyd∏a.
Aquadis+ jest zgodny z nast´pujàcymi standardami:
• Dyrektywa Europejska 75/33/EWG 

dla wodomierzy wody zimnej
• Norma PN-ISO 4064
• Zalecenia mi´dzynarodowe OIML R49 (edycja

2003; 2004)
• ZgodnoÊç z angielskim standardem BS 5728
• Norma PN-EN 14154 – 2005 dla wodomierzy
• Dyrektywa MID 2004/22/EC 
Aquadis+ jest w 100 % zgodny z wymaganiami
higienicznymi dla produktów pracujàcych 
w kontakcie z wodà pitnà.

Zakres pomiarowy
• Klasa C w ka˝dej pozycji monta˝u
• Bardzo niski próg rozruchu pozwalajàcy wykryç

przecieki
• Bardzo du˝y zakres pomiarowy dajàcy 

wspó∏czynnik Qmax/Qmin>360
(dla Qn=1.5 m3/h)

¸atwoÊç odczytu
Ekstrasuche liczyd∏o wodomierza Aquadis+
oferuje du˝o korzyÊci:
• Obrót o blisko 360°
• Du˝e rolki cyfrowe w kolorach u∏atwiajàcych

odczyt
• Zabezpieczenie obudowy: IP68
• Hermetyczna obudowa miedziana zamkni´ta

kopertà wykonanà z mineralnego szk∏a chroni
liczyd∏o przed uszkodzeniem i zaparowaniem

• Detektor przecieków znajdujàcy si´ na tarczy
licznika, u∏atwia ich identyfikacj´

• Liczyd∏o przystosowane do zdalnego odczytu



Skuteczny oraz trwa∏y eksploatacyjnie filtr
Zatrzymuje wi´kszoÊç zanieczyszczeƒ oraz jest
∏atwy do oczyszczenia.

Wygoda instalacji

Ponadprzeci´tna dok∏adnoÊç i d∏ugotrwa∏a precyzja pomiaru
Zrównowa˝ony hydrodynamicznie, specjalnie zaprojektowany karbonowy t∏ok umo˝liwia detekcj´ i pomiar 
w zakresie bardzo niskich przep∏ywów (próg rozruchu <1 L/h). Dzi´ki swojej unowoczeÊnionej obudowie
Aquadis+ charakteryzuje si´ wysokà trwa∏oÊcià eksploatacyjnà oraz odpornoÊcià na zanieczyszczenia.

Aquadis+ mo˝e byç wyposa˝ony w:

• Modu∏ zdalnego odczytu Cyble
• Blokad´ wstecznego przep∏ywu

Zdalny odczyt
Wykonana ze specjalnego
materia∏u wskazówka obrotowa
przekazuje informacje dotyczàce
obj´toÊci wody przep∏ywajàcej 
do przodu oraz wstecz.

Hermetyczne liczyd∏o
Miedziana obudowa zamkni´ta

kopertà wykonanà ze szk∏a
mineralnego chroni liczyd∏o przed

ingerencjà mechanicznà oraz
zapewnia wysokà szczelnoÊç (IP68)

oraz czytelnoÊç wskazaƒ
(brak zaparowania liczyd∏a).

Pokrywa komory hydraulicznej
Odporna na wysokie ciÊnienie.

Cz´Êç hydrauliczna Aquadisa+ 
dzia∏a na zasadzie obrotowego t∏oka. 
Ka˝dy jego obrót w komorze pomiarowej 
oznacza ustalonà obj´toÊç przep∏ywajàcej wody.



Ka˝dy wodomierz Aquadis+ jest wst´pnie
przystosowany do zamontowania w przysz∏oÊci
modu∏u Cyble s∏u˝àcego do zapami´tywania 
i przesy∏ania danych. System Cyble jest nowà
koncepcjà transmisji danych, która eliminuje
dotychczasowe wady impulsatora
kontaktronowego. 
Cyble jest odporny na zalanie wodà (IP68),
zewn´trzne pole magnetyczne, ponadto
rozpoznaje kierunek przep∏ywu. 
Jako rozwiàzanie elektroniczne nie zu˝ywa 
si´ w czasie u˝ytkowania.

Cyble jest opatentowany przez Actaris 
i zunifikowany do stosowania przy odczycie
ró˝nych wodomierzy w zakresie Êrednic 
od DN15 do DN500.
Obecnie dost´pne sà nast´pujàce modu∏y
komunikacyjne:
• Cyble Sensor (wyjÊcie impulsowe 

z kompensacjà wstecznego przep∏ywu)
• Cyble MBUS (komputerowa dwukierunkowa

transmisja danych zgodna z PN-EN1434-3)
• Cyble RF (radiowa dwukierunkowa transmisja

danych zgodna z dyrektywà 1999/5/EWG)

Przystosowanie do zdalnego odczytu

Strata ciÊnienia

Typowa charakterystyka metrologiczna

1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.1

0.3

0.2

0.05

bar

0 31.5 5

m3/h

15
 m

m

+5

+2

-2

0

-5

Qmin

Qt

Qn Qmax

Modu∏ Cyble RF zamontowany na
wodomierzu Aquadis+

Aquadis+ liczyd∏o

Aquadis+ wersja Manifold



Charakterystyka metrologicznaWymiary

Ârednica nominalna (DN) mm 15

Próg rozruchu L/h 1

Dok∏adnoÊç ± 5% od L/h 3

Dok∏adnoÊç ± 2% od L/h 6

Strata ciÊnienia przy przep∏ywie Q=3 m3/h bar 1

Maksymalna temperatura °C 50

Maksymalne ciÊnienie bar 16

Dzia∏ka elementarna L 0.05

Zakres liczyd∏a m3 99 999

WartoÊç impulsu Cyble HF* L 1

* Dost´pne tak˝e liczyd∏o 4/4 o wartoÊci HF=0.1L.

Ârednica nominalna (DN) mm 15 15

Gwint cal G 3/4” G 1”

A mm 105 110* 134 165 170 190

* Mo˝liwe tak˝e wykonanie G1”, 130 mm (zastosowanie redukcji).

Ârednica nominalna (DN) mm 15

Gwint cal 3/4“

Klasa metrologiczna Klasa C w ka˝dej pozycji

Przep∏yw maksymalny Qmax m3/h 1.5 2 3

Przep∏yw nominalny Qn m3/h 0.75 1 1.5

Przep∏yw poÊredni Qt L/h 11.25 15 22.5

Przep∏yw minimalny Qmin L/h 7.5 10 15

Zatwierdzenie europejskie F04
G 297

Zatwierdzone wartoÊci zgodne z dyrektywà 75/33/EWG i normà PN - ISO4064

Klasa D dla wodomierzy DN15 – zgodna z angielskim standardem 5728

Przep∏yw maksymalny Qmax m3/h 2 lub 3

Przep∏yw nominalny Qn m3/h 1 lub 1.5

Przep∏yw poÊredni Qt L/h 11.5

Przep∏yw minimalny Qmin L/h 7.5

Zakres liczyd∏a m3 9 999

Dzia∏ka elementarna L 0.02

Wymiary
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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


