
Min. 200mm

Montering af målerudstyr
Principskitse for målerstørrelse: QP 1,5
Units og nye anlæg

Afspærringshaner

AfspærringshanerHovedhaner
Reduktion

Max. én dimension
op/ned

Formuffe 1” - ¾”

1”

1”

Max. én dimension op/ned

Max. én dimension op/ned
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Min. 200mm

Formuffe ¾” - ½”

(Lige indløb før flowdel)
Min. 100mm

Min. 200mm

(Lige indløb før flowdel)

Formuffe ¾” - ½”

Min. 100mm

Flowdel

Max. 120mm

Max. 120mm

Målerproducentens montagevejledning, der findes i kassen med varmemåleren, skal altid følges
Varmemålerens flowdele må maksimalt monteres 2,5m fra hovedhanerne
Hvis der anvendes reduktioner før flowdelen, skal det være en formuffe
Fra flowdel skal der minimum være 200mm til flowforstyrrende komponenter.
Eksempel på flowforstyrrende komponenter kan være snavssamler, blandepunkt, motorventiler, reduktioner, osv.
Ventiler, der er fuldborede, betragtes ikke som flowforstyrrende
Begge flowdele skal monteres vandret eller lodret
Ved lodret montage skal rørene fikseres på begge sider af flowdelene
Flowdelene må ikke monteres, så der kan stå luftlommer i flowdelene
Følerne T1 + T2 skal monteres i flowdelene
Føler T3 skal monteres vinkelret midt i vandstrømmen i den medfølgende nippelmuffe
Hvis målernummeret S/N er ulige, skal føler T3 monteres i fremløbet
Hvis målernummeret S/N er lige, skal føler T3 monteres i returløbet
Der må maksimalt være 120mm mellem flowdel og føler T3
Der skal monteres sort gevind T til følere i både fremløb og retur. Det T, der ikke anvendes, afproppes
Tegningen er ikke målfast
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T3 føler
- ved lige målernummer monteres på retur
- ved ulige målernummer monteres på fremløb
(her vist på retur)

Returmåler mon-
teres som vist

max. 120mm

max. 120mm
T-stykke til T3-føler
(skal monteres m. prop)

Husk unioner

Snavssamler
(flowforstyrrende)

Fremløbsmåler
monteres som vist

Der må kun niples
én dimension ned

Min. 200mm til flowforstyrrende komponent

Min. 200mm til flowforstyrrende komponent

Eksempler på flowforstyrrende komponenter:
- snavssamler
- kontraventiler
- kuglehaner
- afgrening til fx veksler
- 90/92 sammenskruede vinkler

OBS! Respektafstand:

OBS! Respektafstand:

Fra veksler eller
varm
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Plombering:
tlf. 3085 1373

Min. 100mm ligeløb

Min. 100mm ligeløb
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