
Buitinio vartojimo

DS TRP MID VANDENS SKAITIKLIAI

Daugiasraučiai plombuoto sandarinimo vandens saitikliai

"DS TRP MID" yra naujausia Maddalena "Super Dry" (sauso) tipo užplombuoto 
sandarinimo daugiasraučių vandens skaitiklių serija. Šie skaitikliai atitinka griežtus 
Direktyvos 2004/22 / EB dėl matavimo priemonių ir Europos standarto EN 14154 
reikalavimus.
"DS TRP MID" skaitikliai jautrūs esant mažiausiam srautui ir atsparūs esant didžiausiam 
vandens srautui ir slėgiui.
"DS TRP MID" skaitikliai pritaikyti nuotoliniam duomenų nuskaitymui ir perdavimui: 
impulsų daviklis ir M-Bus arba radijo modulis gali būti sumontuojami, išlaikant 
mechanines ir metrologines savybes bei nepažeidžiant nuskaitymo kokybės.
"DS TRP MID" skaitiklių patikimumą garantuoja "Maddalena": aukščiausios kokybės 
matavimo prietaisų gamintojas jau beveik šimtmetį.
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DS TRP MID VANDENS SKAITIKLIAI

Specifikacijos

DS TRP MID daugiasraučiai vandens skaitikliai turi užplombuoto, sandaraus, apsaugoto ciferblato dizainą.
Detalės matuojančios vadens srautą neturi jokio sąlyčio su vandeniu, Tokiu būdu užtikrinamas tikslus duomenų uskaitymas ir 
jokios nuosėdos, geležies likučiai ir vandenyje esančios dalelės negali paveikti skaitiklio. Aiškus rodmenų matomumas 
užtikrinamaas naudojant mineralinio grūdinto stiklo dangtelį su plokščiu ir lygiu paviršiumi, kurisi, skirtingai nuo plastikinių 
dangtelių, neapsineša ir yra atsparus įbrėžimams.
DS TRP MID skaitikliai atsparūs magnetiniam poveikiui ir turi įsibrovimo apsaugą. Taip pt jų veikimo neėtakoja vandens kokybė 
ar montavimo sąlygos.
DS TRP MID skaitikliai yra pilnai paruošti nuotoliniam duomenų perdavimui naudojant dvikryptį impulsų daviklį. Impulsų daviklis 
montuojamas nekeičiant skaitiklio konstrukcijos, nadarant jokios įtakos jo veikimui ir nekeičiant mineralinio grūdinto stilklo 
dangtelio.

NAUJIENA!

DS TRP MID skaitikliai jau gali bǆti komplektuojami ir su indukciniu impulsǊ davikliu. Tai yra 
vieninteliai tokio tipo skaitikliai turintys stiklinƭ dangtelƭ. Tai tapo ƭmanoma pritaikius naujo tipi stiklņ 
(GORILLA GLASS), plaľiai naudojama elektronikos gamyboje, kas leidĥia naudoti pilnai antimagnetinƭ 
jutiklƭ.

DS TRP MID vandens skaitikliai sertifikuoti pagal Direktyvą 2004/22 / EB (MI-001 priedas) ir atitinka B + D modulio atitikties 
vertinimo procedūrą. Maksimalus matavimo intervalas Q3 / Q1 (R) yra 200. Tai leidžia gaminti ir mažesnės tikslumo klasės - 
R160, 125, 100 ir tt. vandens skaitiklius.
"DS TRP MID" yra sertifikuoti naudojimui geriamo vandens sistemose pagal Lietuvos ir tarptautinius standartus.

Nominalus slėgis (PN): 16 bar

Maksimali vandens temperatūra: 50 °C or 90 °C

Atbulinis vožtuvas įmontuotas į skaitiklio antgalį (pasirinktinai)
Vidiniai komponentai pagaminti iš anhigroskopinio, neskilinėjančio ir
atsparaus dėvėjimuisi plastiko

Platus įtekėjimo filtras

Jokių tiesaus vamzdžio reikalavimų srauto išlyginimui. 

Grūdintas mineralinis stiklas
Induktyvus dizainas su aukščiausios kokybės stikliniu lęšiu.

Skaičių būgneliai, matuojančios dalys , ekranas 
ir serijos numeris.yra užsandarinto plombavimo 
įtaise ir neturi jokio kontakto su vandeniu. (2)

Vidaus ir išorės epoksidinė miltelinė danga
Nerūdijančio plieno būgno velenas

Serijos numeris skydelyje pažymėtas brūkšniniu kodu ir skaitmenimis, 
taip pažymėtas ant išorinio žiedo. (3)

Galimas vertikalus montavimas Dn13 ir Dn 20 skaitikliams

R50 klasės skaitikliai vertikaliam montavimui
PiiP sertifikato ženklas galimas pagal atskirą paklausimą 
Q3 2.5 skaitikliams (sertifikato nr. 01/325/2003)



VEIKIMO PARAMETRAI 

DIAMETRAS mm 15 20 25 30 40 50 

in ½” ¾” 1” 1.¼ 1.½ 2” 

Modulis B nr. TCM 142/08-4604 

Modulis D nr. 0119-SJ-A010-08 

MID metrologinė klasė R (Q3/Q1) ≤ 200 H - ≤ 50 V 

Techninių duomenų atitikimas pagal direktyvą 2004/22/EC 

Q3 m3/h 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 25.0 

Q4 m3/h 3.13 5.0 7.9 12.5 20.0 31.0 

R160 

Q1 l/h 15.6 25 39.4 62.5 100 156.2 

Q2 l/h 25 40 63 100 160 250 

R100 

Q1 l/h 25 40 63 100 160 250 

Q2 l/h 40 64 100.8 160 256 400 

R pasirinkimai galimi pagal užsakymą 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Maksimali leistina paklaida 
tarp Q1 ir Q2 (neimtinai) 

+/- 5% 

Maksimali leistina paklaida 
tarp Q2 (imtinai) ir Q4 

+/- 2% esant vandens temperatūrai ≤ 30 °C 
+/- 3% esant vandens temperatūrai > 30 °C 

Metrologinė klasė T30 ir T50 

Srauto jautrumo klasė U0 - D0  
(jokių tiesaus vamzdžio reikalavimų srauto išlyginimui) 

Pradinis srautas l/h 4-5 7-9 16-18 22-24 28-30 28-30 

Slėgio nuostolių klasė (ΔP at Q3) ΔP63 (ΔP for DN 20) 

Nominalus slėgis bar 16 16 16 16 16 16 

Maksimali reikšmė m3 100.000 100.000 100.000 100.00 100.00 100.000 

Minimali reikšmė l 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Turbinos sūkiai/l 19.41 
(R200:25.30) 

19.41 11.22 8.14 4.40 3.16 

Masė kg 1.45 
(L=145mm) 

1.610 
(L=190mm) 

2.300 2.400 4.500 9.500 
Movinis 

14.000 
Flanšinis 

Impulsai 1-10 (Quadraplus); 1-10-100-1000 (Reed) 

MATMENYS 

L mm 105(V)-110-
130-145-160-
165-170-190 

160-190 220-260 220-260 300 300 

Ilgis su antgaliais mm 205(V)-210-
225-240-245-

250 

258-288 338-378 338-378 438 461 
(Flanšinis 

300) 

H mm 114 114 123 123 163 175 

h mm 36.5 36.5 43 43 64.5 77 

B mm 97.5 97.5 97.5 97.5 130 154 

Vidutinės paklaidos diagramaSkaitiklio brėžinys



ATBULINIS VOŽTUVAS 
Montuojamas į skaitiklio antgalį; pagamintas tam, kad stabdytų atbulinį ir nesugadintų vandens 
skaitiklio  

PAGALVĖLĖS 
Skirtos apsaugoti vamzdį.

ANTGALIŲ KOMPLEKTAS 
Komplekte: 2 veržlės, 2 varžtai, 2 tarpinės (Antgaliai su įmontuotu atbuliniu vožtuvu galimi DN 15 
skaitikliams). 

ANTENINIS RADIO MODULIS
Su impulsų jutikliu nuotoliniam duomenų nuskaitymui ir 
perdavimui.

"QUADRAPLUS" IMPULSŲ DAVIKLIS
Statinis dvikryptis impulsų daviklis. Komplekte su 
klaidingo impulsų aptikimo įtaisu ir vidine baterija.

VAKUMINĖ RĖLĖ SU HERKONINIU IMPULSŲ JUTIKLIU
Įvadiniam naudojimui.

PRIEDAI

Oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje UAB 
„Taiklu”. 
Įm. k.: 304437662 
PVM k.: LT100010626312 
Laisvės al. 45, 302-304 
LT-44309 Kaunas 
Mob. +370 677 06055, +370 609 96170 
info@taiklu.lt        www.taiklu.lt 




