
                                                 

                                                    

                     Mod.GMB-RP (30°C) MID R 100

                                                 Daudzstrūklu  ūdens skaitītājs
                                                              Apraksts:

GMB-RP  ir slapjais daudzstrūklu ūdens patēriņa skaitītājs aukstajam ūdenim 0-30°C.
 Skaitļojamais mehānisms ir izolēts no ūdens un atrodas speciālā šķidrumā. Skaitītājam
nav magnētiskā sajūga. Skaitītājs ir akreditēts kā 2. klase, un ir pieejams no DN15 līdz
DN50.  Aizsargvāks pagriežams par  360°.  Visi  skaitītāji  ir  metroloģiski  pārbaudīti  un
verificēti.
     Skaitītājs ir paredzēts aukstā ūdens patēriņa uzskaitei; privātmājās, daudzdzīvokļu
mājās, kā arī rūpnieciskajām vajadzībām.
    Skaitītāju var uzstādīt gan horizontālā, gan vertikālā ūdensvadā. Skaitītāju nedrīkst
uzstādīt ar patēriņa uzskaites mehānismu uz leju vai slīpi.
        Skaitītāju drīkst uzstādīt tikai licencēta firma.
                                                    Sagatavošana darbam:
    Pārbaudīt skaitītāja derīguma termiņu, (izgatavošanas gads) kas atrodas uz bronzas
blīvgredzena aiz skaitītāja Nr,  kā arī blīvgredzena plombi. Ar beigušos derīguma termiņu
vai bez plombes skaitītāju lietot aizliegts.

Lietošana:
       Ekspluatācijas laikā, nolasot patēriņa rādījumus, jāpārbauda skaitītāja stāvoklis, vai
nav radusies sūce starp savienojumiem un skaitītāja  plūsmas daļu.  Ja sūce ir  radusies
nekavējoties jāsazinās ar firmu, kas skaitītāju ir uzstādījusi vai arī nodarbojas ar skaitītāja
apkalpošanu.
    Ekspluatācijas  laikā  skaitītājam  nedrīkst  veikt  nekādas  mehāniskas  iejaukšanās
darbības.

Garantija:
    Ražotājs  skaitītājam  dod  garantiju,  ja  tiek  ievērotas  skaitītāja  transportēšanas,
uzglabāšanas,  montāžas  un  ekspluatācijas  prasības.  Skaitītāja  garantijas  termiņš  ir  24
mēneši no pārdošanas datuma. 
Garantija nedarbojas gadījumos, ja:

 Skaitītājs ir ticis lietots temperatūrā, kas zemāka par 0ºC;
 Skaitītājam apzināti ir radīti mehāniski bojājumi;
 Skaitītājs ir bijis pakļauts hidrauliskajam triecienam;
 Skaitītājam ir radušies bojājumi ūdens ķīmisko vai mehānisko piemaisījumu dēļ. 
Ja pircējs ir vērsies pie pārdevēja ar šaubām, ka skaitītājs nedarbojas vai nedarbojas
pareizi, bet pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka skaitītājam nav nekādu bojājumu,
pārdevējs pircējam piestāda rēķinu, kas sedz veiktās pārbaudes izmaksas.

                                                    Skaitītāja komplekts:
Skaitītājs 1 gab. Apraksts, 

garantijas talons 1 gab.
Saskruves 2 gab.

Blīves 2 gab.
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        Skaitītāja Nr. ____________________

        Pārdošanas datums ________________________
 
        Pārdevējs _________________________

        Uzstādītājs _________________________________

        Uzstādīšanas datums  _____________________________

                                                        Tehniskie dati:
      
Izmērs DN mm 15 20 25 32 40 50 

Q4 m3/h 3,12 5 7,86 12,5 20 30

Q3 m3/h 2,5 4 6,3 10 10 15

Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

Q5 jūtība l/h 6 6 10 10 20 20

Min solis l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Maksimālais
daudzums

m3 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

Maksimālais
spiediens

bar 16 16 16 16 16 16

L mm 145 190 260 260 300 300

l mm 225 290 360 380 440 460

H mm 109 111 117 117 153 172

B mm 100 100 104 104 126 160

D colla ¾ '' 1'' 1 ¼ '' 1 ½ '' 2'' 2 ½ ''

svars kg 1,35 1,45 2,04 2,11 4,58 7,25
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