
ŪDENS SKAITĪTĀJI 
WARF (WEF) 

 

Apraksts: 
WARF (WEF) ir mehāniskais aukstā ūdens patēriņa skaitītājs. Paredzēts 

uzstādīšanai horizontālā un vertikālā ūdensvadā rūpnieciskajām vajadzībām vai 
irigācijas sistēmās. Skaitītājs ir izgatavots un pārbaudīts rūpnīcā ar pirmreizējo 
verifikāciju, tas ir MID apstiprināts un akreditēts ar 2. klasi. Aizsardzības klase IP68. 
 

Uzstādīšana: 
   Uzstādot skaitītāju, jāpievērš uzmanība bultiņai uz plūsmas daļas, lai tā sakristu ar ūdens plūsmas virzienu 
caurulē. Ūdens skaitītāju nedrīkst uzstādīt ar patēriņa uzskaites mehānismu uz leju vai slīpi, tas ir U5-D3 klases, 
kas nozīmē, ka ir nepieciešams taisns cauruļvada posms 5Dn pirms un 3Dn pēc skaitītāja. 
   Pirms darba sākšanas nepieciešams uz brīdi ļaut cauri skaitītājam izplūst ūdenim, lai tajā nepaliktu gaiss. 
Skaitītājs rādīs pareizus datus tikai tad, ja ūdensvada caurule būs piepildīta ar ūdeni visā šķērsgriezumā. 
 

Lietošana: 
    Ekspluatācijas laikā, nolasot patēriņa mērījumus, jāpārbauda skaitītāja stāvoklis, vai nav radusies sūce starp 
atlokiem. Ja sūce ir radusies, tad nekavējoties jāsazinās ar firmu, kas skaitītāju ir uzstādījusi vai nodarbojas ar 
skaitītāju apkalpošanu. 
    Ekspluatācijas laikā skaitītājam nedrīkst veikt nekādas mehāniskas vai magnētiskas iejaukšanās darbības. 
 

Garantija: 
    Ražotājs dod garantiju skaitītājiem, ja tiek ievērotas to transportēšanas, uzglabāšanas, uzstādīšanas un 
lietošanas prasības. Skaitītāja garantijas termiņš 24 mēneši no pārdošanas datuma. 
 
   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 un jaunās verifikācijas izmaksas. 

Tehniskie rādītāji:          
 

Izmērs Dn mm 50 65 80 100 _________________________________ 
Pastāvīgās plūsmas 
ātrums  

Q3 m³/h 63 63 100 160 Skaitītāja Nr. 

Maksimālā plūsma 
īslaicīgi 

Q4 m³/h 78,75 78,75 125 200  
 

Pārejas plūsma Q2 m³/h 1,01 1.01 1,6 2,56 _________________________________  

Minimālā plūsma Q1 m³/h 0,63 0,63 1 1,6 Pārdošanas datums 

Jutības slieksnis   m³/h 0,15 0,15 0,25 0,3  
 

Maks. darba spiediens Pmax bar 16  
 

Maks. ūdens temperatūra Tmax oC 50°C _________________________________ 

Skaitītāja iedaļas vērtība 
no l/h 1 Pārdevējs 

 
līdz m³ 999999  

 

Precizitātes klase     R100 _________________________________ 

Garums   mm 200 200 225 250 Uzstādīšanas datums  

Augstums   mm 239 254 259 275  
 

Svars   kg 12.5 15 15.5 19  

 

  _________________________________ 
 Uzstādītājs                                                                                                                  
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