
USF, USC típusú beltéri vízmér ık 
 

Extra dry 
Forgó számláló teljes 360°-
ban 
 
Könnyő leolvasás 
Szárazon futó 
 
Modellek: 
USF/13 – USC/13 
USF/20 – USC/20 
 

 
 

Egysugaras turbinás vízmérı 

• USF modell hideg víznél 30 °C-ig  
• USC modell forró víznél 90 °C-ig  
• USF –SA – fagyvédelem : a készülék védett a fagyás miatti térfogat-

növekedés ellen. 
• Közvetlen leolvasás 5 számjegyes görgıs számlálóról 
• Zavaros, kemény, hordalékos víz mérésére is alkalmas, teljesen száraz, víztıl 

elkülönített számlálószerkezet 

 

• Bármilyen pozícióban be lehet szerelni 
• B/H: B osztály – vízszintes beépítés 
• A/V: A osztály – függıleges beépítés 

 

• Kézzel forgatható számlap: bármely helyzetben könnyő leolvasást biztosít 
• Lopás elleni védelmet biztosító üvegborítás: illetéktelen beavatkozás ellen 
• Kérésre a mérı szállítható mőanyag fedéllel és üveg törlı kefével 

 

• Kérésre kapható nikkelezett borítással 
• Hidraulikus jellemzık az EEC szabványokkal párhuzamosan a 75/33 számú 

rendelkezést követik 

 



 
 

Mőszaki adatlap: 

A mérı névleges mérete 13 20 
Qmax Maximális térfogatáram m³/h 3 5 

Qn Nominális állandó térfogatáram m³/h 1,5 2,5 

Qt Átmeneti térfogatáram ±2% hibaeltéréssel 
a B osztályban l/h 

120 200 

Qmin Minimális térfogatáram ±5% 
hibaeltéréssel a B osztályban l/h 

30 50 

Qt Átmeneti térfogatáram ±2% hibaeltéréssel 
az A osztályban l/h 

150 250 

Qmin Minimális térfogatáram ±5% 
hibaeltéréssel az A osztályban l/h 

60 100 

 Kezdı áramlás l/h 7 15 
 Minimális leolvasás m³ 0,0001 0,0001 
 Maximális leolvasás m³ 100000 100000 
 Mőködési nyomás bar 16 16 

 „A” hossza a csıszerelvény nélkül mm 110 (80) 
(115) (170) 

130 

 Hossz a csıszerelvénnyel mm 190 (160) 
(195) (250) 

228 

 „B” maximális átmérıje mm 72 72 
 „C” magassága nyitott fedıvel mm 138 143 
 „D” magassága fedı nélkül mm 66 70 
 „F” csı magassága mm 16 19 
 Súly a csıszerelvényeket is beleértve kg 0,660 0,840 
 Súly a csıszerelvények nélkül kg 0,500 0,600 

 

Modellek: 
• Hideg víznél 30 °C-ig 

o USF/13 EEC jóváhagyás B89 317,07 
o USF/20 EEC jóváhagyás B91 317,12 

• Forró víznél 90°C-ig 
o USC/13 EEC jóváhagyás B89 45,01 
o USC/20 EEC jóváhagyás B91 45,02 

• Hideg víznél 30 °C-ig 
o Fagyás miatti térfogat növekedés kompenzációval ellátva. 
o USF - SA/13 EEC jóváhagyás B89 317,07 
o USF - SA/20 EEC jóváhagyás B91 317,12 

 
A cég politikája magában foglalja a folyamatos termékfejlesztést és 
fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosítsa az itt 
szereplı adatokat. 



 
 

Jellemz ı pontossági görbe  

 

Nyomásveszteség vonaldiagramja  

 

 


