
Návod na instalaci vodomìru 
MeiStreamRF / MeiStreamRF Plus
MeiStream / MeiStream Plus
s usmìròovaèem toku (MID) 

MB 9202 CZ· Návod na montáž a obsluhu MeiStream/MeiStreamRF ·                                                 Strana 1 z 2 

K mìøení pitné vody do 50 °C
K mìøení èisté vody do 50 °C

1 Vodomìr; 2 tìsnìní na pøíruby;  1 návod k obsluze

Viz  technické podklady LB 1010 SK MeiStream,  LB 1060 SK MeiStreamPlus, LB 1020 SK MeiStreamRF,LB 1080 SK MeiStreamRF Plus

Velký (prùmyslový) vodomìr na studenou vodu do 50 °C

4. Technické parametre 

1. Popis výrobku 

3. Obsah dodávky

2.  Použití

 

 

 

 

 

5. Montáž
5.1 Upozornìní na nebezpeèí
5.1.1 Vodomìr se musí zabudovat do potrubí bez mechanického napìtí. Násilné zabudování mùže vést k porušení pouzdra vodomìru. Tím by 

došlo k netìsnosti pouzdra.
5.1.2 Tlak v potrubí nesmí být vyšší než údaj na typovém štítku. Pøíliš vysoký tlak by mohl vést k netìsnostem nebo znièení pouzdra vodomìru. 

5.2 Základní instrukce
5.2.1 Instalaci vodomìru mùže provádìt pouze povìøený, zaškolený pracovník. Instalace musí být provedena ve smyslu požadavkù normy ISO 
4064-5:2004
5.2.2 Všechny vodomìry jsou po ukonèení procesu výroby dezinfikovány. Z tohoto dùvodu musí být skladovány v suchých, chladných, bezprašných 
a bezbekteriálných prostøedích. Pøed vlastní instalací musí být vodomìr dezinfikován opìtovnì. Veškeré hygienické požadavky a doporuèení musí 
být bìhem instalace dodrženy.

5.3 Nutné náøadí
Vždy 2 stranové nebo nástrèné klíèe pøíslušné velikosti podle šroubù. 
Podle okolností nejvhodnìjší zdvihací zaøízení.

5.4 Montážní pokyny
5.4.1 Vodomìr MeiStream nevyžaduje žádné uklidòující nábìhové, nebo výbìhové délky. 
5.4.2 Maximální pracovní teplota media 50°C a teplota 70°C v klidu nesmí být pøekroèena.

5.4.5 Potrubí nesmí mít pøímo pøed i za mìøidlem náhlou redukci prùøezu. Všechny redukèní èleny mají pøedepsán úhel sklonu <8°.
5.4.6 Všechny prvky na regulaci prùtoku (napø. ventily) musí být montovány za mìøidlem. 
5.4.7 Pøi výbìru místa pro zabudování prosíme neopomeòte pøedepsanou montážní polohu (horizontalní/vertikalní)!
5.4.8 Pøírubové tìsnìní nesmí vyènívat do prùøezu potrubí. 
5.4.9 Pøed instalací mìøidla musí být potrubí peèlivì propláchnuto.
5.4.10 Zabezpeèit, aby smìr prùtoku mìøidla (oznaèeno na pouzdøe vodomìru) souhlasil se smìrem proudìní vody v potrubí. 
5.4.11 Po instalaci je nutno potrubí plnit vodou pomalu, aby se vylouèilo poškození mìøícího mechanizmu tlakovými rázy. Rychlé plnìní potrubí 

mùže zpùsobit vzduchové, nebo vodní nárazy, které mohou znièit mìøicí mechanismus.
5.4.12 Zabudovací místo má být zvoleno tak, aby se v mìøidle nemohl nacházet žádný vzduch a potrubí bylo vždy plnì zavodnìno. Mìøidlo nesmí 

být instalováno v oblasti vyššího místa potrubí.
5.4.13 Údaj Q3 specifikovaný výrobcem nesmí být dlouhodobì pøekraèován. 
5.4.14 Mìøidlo musí být ochránìno pøed kameny, pískem a ostatními mechanickými neèistotami vhodným filtrem.
5.4.15 Mìøidlo musí být vhodnými opatøeními chránìno pøed tlakovými rázy v potrubí.
5.4.16 Vždy musí být zajištìna vstupní hodnota tlaku vody nejménì 0,3 bar.
5.4.17 Výmìna mìøící vložky
- Pøed vložením nové mìøící vložky musí být provìøeno místo pro tìsnìní a vnitøní èásti pouzdra vodomìru. Stará tìsnìní se nesmí opakovanì  
používat. Pøed vložením nové mìøící vložky musí být pouzdro vyèistìno a dezinfikováno.
- O-kroužek a tvarové tìsnìní mìøící vložky musí být pøed montáží potøeno vhodnou potravináøsky nezávadnou vazelínou.
- O-kroužek musí být nasazen na místo uložení v mìøící vložce tak, aby bylo zamezeno jeho poškození a tím i možné netìsnosti. O-kroužek se v 
žádném pøípadì nesmí vkládat do pouzdra vodomìru samostatnì.
- Mìøící vložka musí být do pouzdra vodomìru nasazena opatrnì a na tìsnící místo dostateènì pøitlaèena. Pøitom musít být smìr proudìní oznaèený 
na pøírubì mìøící vložky a na pouzdøe vodomìru shodný.
- Ruènì a poté klíèem se dotáhnou šrouby na pøírubì mìøící vložky. Doporuèený utahovací moment je 40Nm (M12),resp.160Nm (M16).
- Aby nedošlo k nežádoucí manipulaci, musí se u ovìøeného mìøièe jeden šroub uživatelsky zajistit montážní plombou vùèi pouzdru vodomìru.

5.4.3 Teplota pracovního prostøedí musí být v rozmezí od 5 do 70°C. 
5.4.4 Vodomìry jsou ve smyslu smìrnice 2004/22/EC (MID) klasifikované pro podmínky mechanického prostøedí M2, èemuž odpovídá montáž v 

systému s vibracemi, a pro podmínky tøídy E2 pro elektromagnetické prostøedí. 

MeiStream / MeiStream Plus 50 °C 

MeiStreamRF / MeiStreamRF  Plus 50 °C 
PN 16 nebo PN 40 
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10. Overenie
Doba platnosti ovìøení je dána obdobím 6 let.

11.Záruèní list

Dodavatel poskytuje na výrobek záruku 24 mìsícù od data prodeje 
pøi dodržení záruèních podmínek.

Záruèní podmínky
(podmínky pro poskytnutí záruky)

V záruèní dobì opraví pøíslušná opravna nebo výrobní podnik 
všechny poruchy za pøedpokladu, že výrobek:
1. byl uveden do provozu v souladu s montážními podmínkami, a to 
organizací odbornì zpùsobilou a povìøenou touto èinností
2. byl používán odpovídajícím zpùsobem podle tohoto návodu
3. nebyl pøetìžován mimo rozsah parametrù
4.nebyl poškozen násilným, neodborným nebo nedbalým 
zacházením
5. byl umístìn nebo skladován za podmínek uvedených v návodu
6. nebyly poškozeny plomby, kterýmí je výrobek opatøen.

Typ mìøidla:

Výrobní èíslo:

Dodavatel:                                   Datum:

9. Montážní polohy
 

Typ vodomìru Poèitadlo* Potrubí*   

MeiStream 

 

nahoru 
nebo do strany

 
 
 vodorovné 

 
 
 

svislé 
 

 

MeiStream Plus 

 

nahoru

 

vodorovné 

 
* Pokud se mìøidlo používá pro fakturaèní úèely, musí být dodrženy 

MeiStreamRF 

MeiStreamRF Plus 

 podmínky oznaèené na typovém štítku vodomìru.
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8.  Transport7. Údržba a èistìní 

Pøi normálních provozních podmínkách pracuje mìøiè bez nároku 
na údržbu. Pøi požadavku na vyèistìní vnitøku vodomìru napø. od 
mechanických neèistot ,lze vyjmout mìøící vložku z pouzdra 
vodomìru. Pøi èištìní se nesmí používat chemikálie, vysokotlaké 
èistìní nebo ostré nástroje. Vyžaduje se respektování bodu 5.2.2. 
tohto návodu.
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DN 150 ... 300

 

 

test LCD displeje
(1 sek. každou minutu)

testovací mód

dopøedný tok

zpìtný tok

alarm

smìr pr tokuù
dopøedný tok

zpìtný tok

není  pr tokù

zobrazení na LCD
+ s blikajícim kroužkem

- s blikajícim kroužkem

ani + ani -

radiový signál
pøi aktivovaném radiosignálu problikávající ikona v sekundovém intervalu

nízka úroveò baterie zobrazení na LCD - popis

nízka úroveò baterie

velmi nízka úroveò baterie

alarm nízké úrovnì baterie se zaène zobrazovat 
15 mìsíc  pøed pøedpokládaným ukonèením 
životnosti baterie (neustálé zobrazení ikony)

ù

alarm velmi nízké úrovnì baterie sa zaène zobrazovat 
6 mìsíc  pøed pøedpokládaným ukonèením 

životnosti baterie (blikajíca ikona)
ù

testovací mód
blikajíca ikona “zvoneèku” pøi pøepnutí do testovacího modu

alarm
ikona  “praporek” je zobrazena na displeji pøi výskytu alarmu

meter kubický liter imperal galón US galón kubická stopa kilo liter

6. Odeèet
3 3Pro odeèet poèítadla jsou poèítadlové èerné rolny pro celé hodnoty  m . Zlomky m  se odeèítají pomocí èervených ruèièek. U poèítadla Dn150 slouží 

3pro odeèet poslední èíslice m  èerná ruèièka s oznaèením „x 1“. Pøíklad na spodním obrázku pro  DN 150: kompletní stav objemu èiní 13.572 m³ 


	Page 1
	Page 2

