
Multimag Cyble
Večtokovni hišni vodomer - DN15 & DN20

Multimag Cyble je odličen večtokovni turbinski vodomer, pripravljen za daljinsko odčitavanje (AMR).
Razvit je bil zaradi vse večjih potreb avtomatizacije merjenja in zagotavljanja zanesljivega in
trajnega delovanja v kombinaciji s celovito AMR zmogljivostjo.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

 » Pripravljen za montažo Cyble modulov

 » Proti manipulativni sistem

 » Zanesljivost

 » Robustnost

Komunikacija

Pripravljena številčnica omogoča uporabo 
Cyble komunikacijskih modulov.

Cyble module je možno kadarkoli enostavno 
namestiti, zaradi česar postane vodomer 
močna komunikacijska naprava za več AMR 
sistemov:

 » radijski “walk – by” sistemi,

 » radijski fiksni sistemi za prenos podatkov,

 » M-Bus žične sisteme in

 » druge sisteme, ki delujejo na podlagi 
univerzalnega impulznega izhoda 

Tehnologija

Opremljen je z zelo robustnimi hidravličnimi 
deli v kombinaciji z ekstra suho številčnico 
in magnetnim prenosom, zaradi česar ga 
odlikuje trajno in zanesljivo metrološko 
delovanje. 

Metrološke lastnosti

Multimag Cyble je odobren in izdelan v skladu 
z novo direktivo 2004-22-CE (MID) v naslednjih 
metroloških razredih:

1,6 R100 (in nižji) za DN15

2,5 R100 (in nižji) za DN20

Oblika proti manipulativnega sistema

 » Bakreno ohišje številčnice

 » Specializiran in patentiran proti 
manipulativni 3D pokrov

 » Zaščita proti magnetnim motnjam

Glavne karakteristike

 » Izboljšana oblika in tehnologija združujeta 
visoko kakovost delovanja z dolgoročno 
zanesljivostjo.

 » Visoko kvalitetni materiali.

 » Številčnico je možno obračati za lažje 
odčitavanje.

 » Vsi produkti so kalibrirani na elektronskih 
merilnih progah.

 » Možno je pridobiti vse preizkusne protokole

VODA knowledge to shape your future



Proti manipulativni 3G sistem
Predstavlja rdeči obroč pod ohišjem 
številčnice. Ohišja ni možno razstaviti, 
ne da bi se zlomil, kar pomeni, da se pri 
vsakem poizkusu odpiranja vodomera 
pokrov zlomi in rdeči obroč postane jasno 
viden. In s tem jasno opozori na poizkus 
manipulacije.

Magnetni ščit
Specialni magnetni ščit varuje vodomer 
pred poizkusi manipulacije z uporabo
zunanjega magneta..

Številčnica
Je izdelana iz bakrenega ohišja in steklene leče, 
hermetično zaprta, vodoodporna (IP 68) in zaščitena proti 
kondenzaciji. Kot opcija je na razpolago tudi plastična
verzija (IP67).
Opremljena je z Cyble targetom, kar omogoča montažo 
kateregakoli Cyble modula.

Magnetni prenos
Povezava med turbino in 
ekstra suho številčnico je 
vzpostavljena s pomočjo
magnetne sklopke, kar 
zagotavlja natančno in 
zanesljivo mejenje.

Robustno ohišje
Visoka tlačna odpornost. Kompaktno 
in enostavno rokovanje.

PRITRDITEV CYBLE MODULOV

Cyble moduli se montirajo na vrhnji del številčnice, pritrjeni in varovani so na štirih mestih, 
vključno z vijakom, ki je plombiran. To zagotavlja zanesljivost in varnost za AMR.
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DN 15
MID 1,6 R100

DN 20
MID 2,5 R100

UPORABNOST

Multimag Cyble je lahko opremljen s Cyble modulom, zaradi česar postane odličen vmesnik za 
daljinsko odčitavanje.

Prednosti in karakteristike:

 » hitro odčitavanje in izdelava obračuna,

 » zaznavanje puščanja vode,

 » zaznavanje povratnega toka,

 » odkrivanje manipulacij,

 » študija navad strank,

 » zanesljivost,

 » neobčutljiv do magnetnih manipulacij,

 » več kot 5 letno testiranje na terenu.

AnyQuest/EverBlu

Cyble Sensor

Cyble M-Bus

Ročni terminal za walk-by sistem

Radio drive-by sistem

Multimag Cyble opremljen z Cyble 
RF

KRIVULJA POGREŠKOV ZA MULTIMAG CYBLE



Dimenzije

Tehnične karakteristike
Nazivni premer (DN) mm 15 20

cola 1/2” 3/4”

Dolžina ohišja mm 145 - 165 - 170 190
MID odobritev LNE 17401
Metrološki razred (MID) 1.6 R100 1.6 R50 1.6 R31.5 2.5 R100 2.5 R50 2.5 R31.5
Vgradni položaj H H All H H All
Minimalni pretok Q1 L/h 16 32 51 25 50 79
Prehodni pretok Q2 L/h 26 51 81 40 80 127
Nazivni pretok Q3 m3/h 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5
Prekoračen pretok Q4 m3/h 2.0 2.0 2.0 3.1 3.1 3.1

Max. pretok Qmax m3/h 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0

Zagonski pretok L/h 7 12
Maksimalni dovoljeni tlak 
(MAP)

bar 16

Padec tlaka pri Q3 bar 0.63
Padec tlaka pri Qmax bar < 1
Temperaturni razred T50

Občutljivostni razred 
pretočnosti

Uo / Do

Območje max. prikaza m3 99.999
Min. interval skale L 0.02

Dimenzije
Nazivni premer (DN) mm 15 20

cola 1/2” 3/4”

Teža Kg 1.0 1.2
Navoj mm G 3/4” G 1”
A mm 145 - 170 190
B mm 80 80
C mm 112 112
D mm 88 88
E mm 147 147
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Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika. ITRON WATER METERING

9, rue Ampère 
71031 Mâcon cedex 
France 

Phone:  +33 3 85 29 39 00 
Fax:  +33 3 85 29 38 58

Poslovna cona Žeje pri Komendi 
Pod javorji 4 
SI-1218 Komenda 

Telefon: +386 (0)1 830 34 70 / Fax: +386 (0)1 830 34 99 

E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si

Itron je svetovno tehnološko podjetje. Gradimo rešitve, ki pomagajo dobaviteljem meriti, spremljati in upravljati z energijo in vodo. Naš širok portfelj 
izdelkov vključuje meritve elektrike, plina, vode in toplotne energije, nadzorne tehnologije, komunikacijske sisteme, programsko opremo in strokovne 
storitve. S tisoči zaposlenih, ki vršijo podporo skoraj 8.000 javnim službam v več kot 100 državah, Itron usposablja dobavitelje za odgovorno in učinkovito 
upravljanje z energijo in vodnimi viri. Pridružite se nam pri ustvarjanju energetsko bolj učinkovitega sveta; s pričetkom tukaj: www.itron.com 


