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                          Mod.GSD5  

 

                               Vienstrūklas sausā tipa ūdens skaitītājs(30°C; 90°C) 

                                                              Apraksts: 

 

   Modelis GSD5 AF 30°C; GSD5 AC 90°C; ir sausā tipa ūdens skaitītājs ar tiešo datu 

nolasīšanu. Ir pieejami izmēri DN 15 (½'') un DN 20 (¾ ''). Skaitīšanas mehānisms ir 

norobežots no plūsmas daļas un ir pagriežams ap savu asi 360°. Plūsmas daļa nekorodē. 
Visi skaitītāji ir metroloģiski pārbaudīti un sertificēti, modelis ir akreditēts kā B klases 

skaitītājs un atbilst CEE 75/33 prasībām. Skaitītājs ir pielietojams aukstā vai karstā ūdens 

patēriņa uzskaitei dzīvokļos, ofisa telpās vai rūpnieciskajām vajadzībām.  

 

                                                      Sagatavošana darbam: 

 

   Pārbaudīt vai nav beidzies verifikācijas derīguma termiņš, kas atrodās uz plombes vai 

dzeltenas krāsas uzlīmes.  

   Montējot skaitītāju jāpievērš uzmanība bultiņai uz plūsmas daļas lai tā sakristu ar 

plūsmas virzienu caurulē, kā arī lai savienojumi netiktu pārvilkti vai sašķiebti. 

     Skaitītāju nedrīkst uzstādīt ar skaitļojamo daļu uz leju vai slīpi. 

     Pie mehāniski piesārņota ūdens lietot dubļu filtru. 

     Ieteicamās ūdens kvalitātes prasības: mehāniskie piemaisījumi <5 mg/l, dzelzs (Fe2+) 

<0,3 mg/l, cietība <3 mg-ekv/l. 

Pēc montāžas skaitītāju vajag atgaisot, atvērt krānu un ļaut nedaudz cauri izplūst ūdenim. 

Ja skaitītājā paliks gaiss, mērījumi var būt neprecīzi. 

 

                                                            Lietošana. 

 

    Ekspluatācijas laikā nolasot patērīņa mērījumus jāpārbauda skaitītāja stāvoklis, vai nav 

radusies sūce starp savienojumiem un skaitītāja plūsmas daļu. Ja sūce ir radusies tad 

nekavējoties vajag sazināties ar firmu kas skaitītāju ir uzstādījusi vai nodarbijas ar 

skaitītāju apkalpošanu. 

    Ekspluatācijas laikā skaitītājam nedrīkst veikt nekādas mehāniskas  vai magnētiskas 

iejaukšanās darbības. 

 

                                                              Garantija: 

 

    Ražotājs dod garantiju skaitītājiem, ja tiek ievērotas skaitītāja transportēšanas, 

uzglabāšanas , montāžas un ekspluatācijas prasības. Skaitītāja garantijas termiņš 24 

mēneši no pārdošanas datuma. 

                                                    Skaitītāja komplekts: 

Skaitītājs 1 gab. 

Blīves 2 gab. 

  

Apraksts, pase 

garantijas talons 

 

1 gab. 
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                                                        Tehniskie rādītāji. 
  

Izmērs             DN 15 (½ '') 80/110mm 20 (¾ '') 130mm 

Q max m3/h 3 5 

Qn m3/h 1,5 2,5 

Qt +/- 2% l/h 120 200 

Qmin +/- 5% l/h 30 50 

sākumplūsma l 0,05 0,05 

Max skaits m3 100.000 100.000 

Max spiediens bar 16 16 

Metroloģiskā klase B horizontāli 
A vertikāli 

30°C 30°C Vajadzīgo atzīmēt 

90°C 90°C 

 

 

 


