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 SIEMECA™  
 Mechanický  

vodom r 
WFK3..
WFW3..

Mechanický vodom r pro m ení spot eby studené a teplé vody. 
Zobrazení kumulovné spot eby; m že být dodate n  vybaven elektronickým 
modulem WFZ166.MO pro radiový system Siemeca WalkBy nebo WFZ31 pro M-
Bus systém 

Použití 

M ení spot eby vody v: 
 Domovních rozvodech vody v reziden ních nebo komer ních budovách  
 Systémech dopl ování vody r zného typu  
 Vícebytových domech, kancelá ích a administrativních budovách  

Typickými uživateli jsou: 
 Soukromí vlastníci budov a správcovské firmy  
 Spole nosti vlastnící nemovitosti a realitní agentury 

Funkce 

 M ení spot eby vody 
 Kumulace hodnot spot eby 
 Zobrazení hodnot spot eby 
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P ehled typ  

Max. teplota 
vody [°C]  

Stavební délka 
[mm] 

QN 
[m³/h] 

Vn jší závit  
(ISO 228)  

Typové 
ozna ení  

30 80 1.5 G ¾ WFK30.D080 
30 110 1.5 G ¾ WFK30.D110 
30 130 2.5 G 1 WFK30.E130 
90 80 1.5 G ¾ WFW30.D080 
90 110 1.5 G ¾ WFW30.D110 
90 130 2.5 G 1 WFW30.E130 

 
 

 
 
Stavební délka / závit Typové ozna ení 
  80 mm / G ¾ FKM0032 
110 mm / G ¾ FKM0033 
130 mm / G 1” FKM0034 
 

Popis Typové ozna ení 

Radioadaptér pro radiový systém Siemeca WalkBy WFZ166.MO 
M-Bus modul WFZ31 
Pár šroubení - ½” vnit ní závit,  ¾" p evle ná matice WZM-E34/CZ 
Pár šroubení - ¾” vnit ní závit,  1" p evle ná matice WZM-E1/CZ 
Kulový kohout - ½” vnit ní závit,  ¾" p evle ná matice FKM0027 
Kulový kohout –¾ ” vnit ní závit,  ¾" p evle ná matice FKM0028 
Kulový kohout –1 ” vnit ní závit,  ¾" p evle ná matice FKM0029 
Kulový kohout –¾ ” vnit ní závit,  1" p evle ná matice FKM0030 
Kulový kohout –1 ” vnit ní závit,  1" p evle ná matice FKM0031 

Objednávání 

P i objednávání udávejte typové ozna ení jak je uvedeno v p ehledu typ . S 
vodom rem se dodávají dv  t sn ní a plomba s plombovacím drátem.  
Šroubení, kulový kohout a mezikus není sou ástí dodávky vodom ru; toto p íslušenství 
se objednává zvláš . 
 

Možnosti ode tu 

M ení pr toku se provádí na základ  snímání otá ek lopatkového kole ka. Hodnota 
pr toku se p enáší magnetickou spojkou na mechanické po ítadlo. Zobrazení zahrnuje: 

- po ítadlo (max. hodnota 99.999,999 m3) stavu kumulované spot eby 
- ukazatel (1 otá ka = 1 litr) stavu kumulované spot eby v litrech 
- indikátor pr toku 

 
 
Na elní stran  vodom ru se odstraní záslepka a na její místo se vsadí radioadaptér 
WFZ166.MO, který umož uje dálkový bezdrátový ode et spot eby vody v systému 
Siemeca WalkBy nebo modul WFZ31 pro dálkový ode et po sb rnici M-Bus. 

Technické provedení 

Vodom r se skládá z pr tokom rné ásti, ve které je uloženo lopatkové kole ko a  z 
mechanického po ítadla. V kompaktním provedení; pr tokom rná ást a po ítadlo tvo í 
jeden celek.   

M i e bez výstupu 
pro dálkový ode et 

P íslušenství  

Mezikus 

Další p íslušenství 

P ímý ode et  

Dálkový ode et 

Pr tokom rná ást a 
po ítadlo 
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 Pr tokom rná ást je vyrobena z mosazi. Je tvo ena m ící komorou v jednovtokovém 
provedením. Vstupní hrdlo je osazeno sítkem pro zachycení hrubých ne istot. 
Na pr tokom rné ásti je upevn no po ítadlo v suchob žném provedení, které má 
pr hledný plastový kryt. Vodom r zobrazuje aktuální spot ebu prost ednictvím 
osmimístného vále kového po ítadla, dále je zde ru kové po ítadlo litr  a hv zdice pro 
indikaci pr toku. 
 
 
Vodom r s p ímým p ípojením má pr tokom rnou ást se dv mi hrdly s vn jším 
závitem. Pomocí šroubení se vodom r zabuduje p ímo do potrubí (viz kapitola 
“P íslušenství”) 
Po ítadlo lze na pr tokom rné ásti otá et o 360°. 

P íslušenství 

Mezikus FKM003.. slouží k montážní p íprav , proplachování potrubí p ed montáží  
vodom ru  atd. 
Pár šroubení WZM-E.. je vyrobený z mosazi. Skládá se z vložené ásti  s vn jším 
závitem, p evle ných matic v etn  t sn ní a používá se jak pro montáž mezikusu tak i 
vodom ru.  
Místo šroubení je možné použít dva kulové kohouty s p evle nou maticí FKM00.. pro 
snazší montáž i demontáž vodom ru. 

Charakteristika tlakové zráty 

0,01 bar

0,1 bar

1,0 bar

Pressure

1xQ'0,5xQ'0,1xQ' 0,2xQ' 0,3xQ'

 

Montážní pokyny 

- Dodržujte místní p edpisy pro použití vodom r  (montáž, plombování, atd.) ve shod  s 
DIN 1988 

- Dodržujte místní p edpisy pro použití (montáž, plombování atd.) vodom r  
- Vodom ry p ednostn  montujte mezi dva uzavírací ventily. Pro kontrolu a servis musí 

být dob e p ístupné. 
- V p ípad , že se vodom r montuje poprvé, p i uvád ní do provozu, by m l být p edtím 

systém propláchnut za použití mezikusu. 
- Pr tokom rnou ást lze namontovat vodorovn  i svisle. Pro vyšší p esnost m ení 

zvolte vodorovnou montáž. 
- P i montáži dodržujte sm r pr toku (šipka na pr tokom rné ásti). 
- P ed vstupním hrdlem dodržujte minimáln  35 mm dlouhý rovný náb h (uklid ující 

délka) 
- Po ítadlo nastavte do polohy, ve které je snadno itelné (vodorovn ) 
- Po montáži ov te t snost  za ízení zkušebním tlakem 

 

Provozní pokyny 

Dle vyhlášky 285/2011 Sb. se následené ov ení provádí u vodom r  na teplou i 
studenou vodu shodn  po 5 letech. 
Vodom ry jsou certifikovány dle MID, certifikát ES p ezkoušení typu DE-08-MI001-
PTB018 

 P ímé p ipojení 

Mezikus 

Šroubení 

Kulový kohout 
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Technické údaje  

Metrologická t ída 
Horizontáln  
Vertikáln  

 
B 
A 

Pr toky 
Jmenovitý pr tok QN[m³/h] 
Jmenovitá sv tlost [mm] 
Náb hový pr tok cca. [l/h] 

1.5 m³/h 
1.5 
15 
< 8  

 2.5 m³/h 
2.5 
20 
< 15 

Max. p ípustný provozní tlak [bar]  16 
Teplotní rozsah pr tokom rné ásti [°C] 1... 90  
Pr tok Q’ p i tlakové ztrát  1 bar [l/h] 3200  
P ipojení a rozm ry* 
P ipojovací rozm ry (vstup a výstup) 
Montážní délka L [mm] 
Montážní výška H [mm] 
Hmotnost [kg] 

1.5 m³/h 
G ¾ 
80 
69 
0.40 

1.5 m³/h 
G ¾ 
110 
69 
0.43 

2.5 m³/h 
G 1 
130 
69 
0.63 

 viz. rozm rový výkres níže 
 
 
 
 
 

Rozm ry 

 
 

Tento katalogový list obsahuje pouze všeobecný popis jako nap . Technické parametry a charakteristické vlastnosti, 
které v n kterých p ípadech, nemusí p esn  platit podle popisu nebo které se mohou v pr b hu vývoje produktu zm nit. 
Proto je nezbytné p ed objednáním definovat požadavky. 
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