
NAVODILA ZA MONTAŽO

Stanovanjski vodomer
VARIO 3 = 6 +m
VARIO vodomer nam omogoča enostavno zamenjavo že vgrajenih vodomerov različnih 
vgradnih dolžin. Predelava instalacije ni več potrebna!

Obseg dobave:
– Osnovni vodomer (G 3/4 A) brez vmesnika, z modularno številčnico
– 2 ploski tesnili za vijačne priključke
– Plombirna žica z zaskočno plombo
– Navodila za montažo
– 2 tesnilna obroča za overitveno zamenjavo

Prazni modul, ki se nahaja na vodomeru +m je sestavni del overjenega vodomera in je 
zato zavarovan z uporabniško plombo (tipsko nalepko). Prazni modul lahko, denimo ob 
montaži komunikacijskega modula, zamenja samo pooblaščeni strokovnjak.

Montaža:
1)  Zaprite glavni zaporni ventil. Odprite nižje nameščeno pipo in s tem tlačno razbre-

menite vod.
2)  Demontirajte števec, ki ga boste zamenjali in izmerite dimenzije (vgradno dolžino in 

priključni navoj).
3)  Po potrebi sestavite posebne podaljške (glejte vijačne priključke).
4)  Po potrebi namestite podaljške na priključke ohišja vodomera in jih trdno privijte s 

ključem SW 30 (G 3/4) ali SW 36 (G 1).
5)  Vstavite števec v pripravljeni merilni odsek in pri tem upoštevajte smer toka ter upo-

rabite ploski tesnili.
6)  Odprite glavni zaporni ventil, opravite preskus tesnosti pri nazivnem tlaku (maks. 

delovni tlak 10 barov). Preverite tek in smer vrtenja števca.
7)  Zavarujte vijačne priključke pred nepooblaščeno demontažo s pomočjo priloženega 

plombirnega materiala.

Vgradna dolžina

Del A 20 mm

Del B 25 mm

Del C 40 mm

Vgradna dolžina

Del X 10 mm

Del X1 15 mm

Del Y 22,5 mm

Del Z 52,5 mm

Deli X, Y in Z = G 1Deli A, B in C = G 3/4

Pozor: pazite, da ne poškodu-
jete tesnilne površine tesnilnih 
obročev!

Privijte matico s 
šestkotnim ključem!        
Ne uporabljajte klešč!

Pri montaži le enega vijačnega priključka privijte slednjega 
na izstopno stran vodomera (glejte smerne puščice, ki 
označujejo smer pretoka).
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