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Provozovna: Poděbradská 12, 289 12 Sadská
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Společnost Enbra nabízí široký sortiment přesných bytových suchoběžných a mokroběžných
vodoměrů, různé druhy domovních a průmyslových vodoměrů.
Bytové vodoměry
Suchoběžné
-EV a EV I- jednovtokový lopatkový vodoměr EV
je určen především pro domácnosti (rodinné domky,
instalační jádra v nájemních domech), kde je možno
využít možnosti obou montážních poloh (vodorovná i svislá)

- ER-AM- radiový antimagnetický suchoběžný vodoměr,
jednovtokový, mimořádně přesný

- Wehrle MODULARIS – systémový suchoběžný vodoměr
Wehrle MODULARIS je určen především pro měření spotřeby
vody v bytových domech a v administrativních a průmyslových
objektech. Je možno při montáži nebo
v průběhu užívání osazení několika typy systémových modulů,
které umožňují kromě vizuálního odečtu také odečet na dálku

USF-USC, USLF-USLC- bytové suchoběžné vodoměry tohoto
typu jsou určeny především pro měření spotřeby teplé a studené
vody v bytových domech a administrativních budovách. Suchý
číselník je oddělen od hydraulické části a umožňuje měření kalné,
vápenaté vody se sedimentujícími částicemi
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Mokroběžné
DBRF, DBRC „DOMUS“- bytový mokroběžný vodoměr
Domus je určen především pro měření spotřeby teplé a
studené vody v bytových domech a administrativních budovách.
Od běžně používaných vodoměrů se odlišuje tím, že jeho
číselník je společně s měřícím mechanismem zatopen měřenou
kapalinou a přenos údajů na číselník je přímo mechanicky
bez spojky

Domovní a průmyslové vodoměry
-RTK-HYX- objemový kroužkový vodoměr pro studenou
vodu s trvalým průtokem a s vysokou měřící přesností

-ALTAIR V3- kroužkový objemový vodoměr všestranně
použitelný. Může být použit v bytové oblasti nebo jako
hlavní vodoměr.

-IBRF a OBRF- vícevtokový mokroběžný vodoměr
pro měření spotřeby studené vody v domovních přípojkách
a kotelnách.

-IARF/OARF a IARC/OARC- vícevtokový suchoběžný
vodoměr pro studenou vodu a pro teplou vodu pro instalace
v rozvodech s různou kvalitou vody
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-IALF(vícevtokový)/OALF, IALC/OALC a DALF
(jednovtokový), DALC- suchoběžné vícevtokové
vodoměry IALF/OALF, IALC/OALC a jednovtokové
vodoměry DALF, DALC umožňují pomocí impulsního
výstupu přenos informace o proteklém množství
do systémů dálkových odečtů, pro potřeby dávkování

-MNM- vícevtokový mokroběžný domovní vodoměr pro měření
spotřeby studené vody v domovních přípojkách a předávacích
stanicích umožňuje přenos informací o proleklém množství
do systému dálkového odečtu pomocí impulsního vysílače
-CORONA E/FLYPPER- vícevtokový plně elektronický
kompaktní vodoměr CORONA E využívající vzorkování
lopatkového kola k záznamu hodnot objemu. Vysoce
přesný záznam hodnot důležitých při rozúčtování
pro teplotu vody do 90°C

-RAY FS MT-414- suchoběžný vícevtokový průtokoměr
dává pomocí impulsního výstupu informace o proleklém
množství média pro měření množství tepla, popř.slouží
jako vodoměr pro horkou vodu

WOLTMAN
-WARF a WALF- Woltmanův průtokoměr WARF¨
konstrukčního typu WP a WALF se používá k měření
vysokých průtoků v napájecích potrubích vodovodních
sítí, zemědělských aplikacích a průmyslovém použití
při malé tlakové ztrátě

-WESAN WP 222- velký Woltmanův vodoměr se používá
k měření vysokých průtoků studené vody, např. v napájecích
potrubích, při malé tlakové ztrátě
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- WESAN WS 233- tento typ vodoměru se používá
k měření kolísajících průtoků v přípojných napájecích
potrubích pro studenou vodu

-WESAN WPV 228- vodoměr pro měření velmi silně
kolísajících a velmi rozdílných průtoků v přípojných
napájecích potrubích pro studenou vodu

-MWN-C 130- velký Woltmanův vodoměr s impulsním
výstupem se používá k měření průtoků v soupravách měřiče
tepla nebo jako vodoměr na horkou vodu

ULTRAZVUKOVÉ A INDUKČNÍ VODOMĚRY
-Ultrazvukový vodoměr HYDRUS- statický ultrazvukový
vodoměr Hydrus je určen pro přesné měření a odečty
spotřeby ve všech oblastech zásobování vodou

-Indukční průtokoměr ENBRA F3- indukční průtokoměr
je optimální měřidlo pro měření všech kapalin s elektrickou
vodivostí minimálně 5µS/cm. Toto měřidlo je velmi přesné
a vlastní měření je nezávislé na hustotě, teplotě a tlaku
měřeného média.
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-Ultrazvukový průtokoměr Sharky FS 473- velmi nízká
energetická spotřeba,nízké tlakové ztráty, vysoká dynamika
měření, nízký rozběhový průtok, samočistící schopnost,
netečnost vůči magnetitu v médiu

Příslušenství vodoměrů typu WOLTMAN
Vysílače impulsů
OPTO vysílač impulsů typ 573
Jazýčkový spínač Reed 570

Provozovna: Poděbradská 12, 289 12 Sadská
Ceny jsou uvedeny bez DPH

