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Ring „Magazynu Instalatora“: wodomierze,
czyli ciosy nominalne

Wodomierze stanowià grup´ urzà-

dzeƒ pomiarowych przeznaczonych

w∏aÊnie do pomiaru zu˝ycia wody.

WÊród stosowanych i ogólnie do-

st´pnych na polskim rynku wodomie-

rzy mo˝na znaleêç ró˝nego typu kon-

strukcje o ró˝nym przeznaczeniu.

Najwi´ksze zastosowanie majà jed-

nak wodomierze jednostrumieniowe

z mechanicznym, tzw. skrzyde∏ko-

wym przetwornikiem przep∏ywu.

W wodomierzach tych strumieƒ prze-

p∏ywajàcej wody wpada bezpoÊrednio

na wirnik, który obracajàc si´, przeka-

zuje na mechanizm liczyd∏a wielkoÊç

chwilowego strumienia zu˝ytej wody.

IloÊç obrotów wirnika jest proporcjo-

nalna do wskazywanego przez liczy-

d∏o zu˝ycia wody, wyznaczanego w m3

Wodomierz mo˝e byç wyposa˝ony

w kilka liczyde∏ wskazówkowych

o ró˝nej podzia∏ce elementarnej (np.

0,001 m3) oraz jedno kil-

kupozycyjne (np. pi´cio-

pozycyjne) liczyd∏o b´-

benkowe g∏ówne, w zale˝-

noÊci od klasy dok∏adnoÊci

pomiaru zu˝ytej wody.

Najcz´Êciej stosowane

sà wodomierze o klasie

dok∏adnoÊci AB okreÊlo-

nej dla poziomego lub

pionowego po∏o˝enia wo-

domierza w stosunku do

instalacji wodnej budyn-

ku lub mieszkania.

Dwa najbardziej charakterystycz-

ne i powiàzane ze sobà parametry

wodomierzy to Êrednica przy∏àcza do

instalacji wodnej oraz wielkoÊç stru-

mienia nominalnego. Najbardziej

rozpowszechnione wodomierze, u˝y-

wane w budownictwie mieszkanio-

wym wielorodzinnym sà projektowa-

ne na Êrednice przy∏àcza 15 mm (1/2

cala) lub 20 mm (3/4 cala) i typowy

przep∏yw nominalny 1,5 m3/h.

Przy doÊç zró˝nicowanej wielkoÊci

zu˝ywanego strumienia wody stosuje

si´ wodomierze wielostrumieniowe.

Sà one stosowane najcz´Êciej

w przemyÊle lub np. na tzw. wejÊciu

instalacji wodociàgowej prowadzonej

od sieci miejskiej do budynku (wo-

domierz domowy). W tego typu wo-

domierzach strumieƒ w zale˝noÊci

od wielkoÊci przep∏ywa przez jednà

z kilku dysz pomiarowych, powodu-

jàc obracanie wirnika nap´dzajàcego

mechanizm liczyd∏a. Podobnie jak

przy wodomierzach jednostrumie-

niowych wirnik obraca si´ proporcjo-

nalnie do wielkoÊci przep∏ywajàcego

strumienia wody.

Konstrukcje

wodomierzy wielostrumieniowych,

jak i tych jednostrumieniowych, po-

tocznie nazywanych mieszkaniowymi

sà udoskonalane. Producenci wodo-

mierzy opracowujà ró˝nego typu roz-

wiàzania majàce na celu popraw´ do-

k∏adnoÊci pomiaru zu˝ywanej wody

oraz dok∏adnoÊci odczytu zu˝ycia z li-

czyd∏a. Zwi´kszenie dok∏adnoÊci po-

miaru uzyskuje si´ np. poprzez zmia-

n´ konstrukcji u∏o˝yskowania wirni-

ka, co powoduje wi´kszà czu∏oÊç wo-

domierza (zmniejsza si´ tzw. próg

rozruchu wodomierza). 

Dla poprawy i u∏atwienia odczytu

stosuje si´ du˝e cyfry mechanizmów

b´benkowych liczyd∏a lub wyÊwietla-

cze LCD, podobnie jak w ciep∏o-

mierzach.

Dla wygody u˝ytkowników firmy

produkujàce wodomierze wprowa-

dzi∏y do u˝ytku wodomierze podtyn-

kowe. Wodomierze takie posiadajà

specjalny korpus monta˝owy, do któ-

rego przykr´cany jest mechanizm po-

miarowy wodomierza. W przypadku

koniecznoÊci demonta˝u wodomie-

rza (np. w celu przeprowadzenia

okresowej legalizacji*) wykr´ca si´ je-

dynie korpus pomiarowy, co znacznie

upraszcza demonta˝ lub ewentualnà

wymian´ wodomierza. Po-

st´pujàcy rozwój elektro-

niki oraz wzrost zaintere-

sowania technologià tzw.

inteligentnych budynków

sprawi∏, ˝e tak˝e firmy

produkujàce wodomierze

wprowadzi∏y innowacj´

technicznà w postaci sys-

temów zdalnego odczytu

wodomierzy. Mogà to byç

zarówno zdalne odczyty

wykonywane poprzez in-

stalacj´ kablowà, jak i od-
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Woda jest jednym z najistotniejszych sk∏ad-
ników niezb´dnych do zachowania czynnoÊci
˝yciowych cz∏owieka. Zró˝nicowane zapo-
trzebowanie na wod´ w gospodarstwach do-
mowych zarówno w budownictwie wieloro-
dzinnym, jak i w domkach jednorodzinnych

wywo∏a∏o potrzeb´ dok∏adnego rozliczania za zu˝ytà wod´.
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