
Membránové p|ynomery sú objemové merad|á určené
na meranie pretečeného objemu a prietoku plynu
v domoch. Sú schvá|ené v SMU Bratis|ava ako
meracie prístroje pre obchodný styk a svoj imi
v|astnosťami vyhovujú vyh|áške ÚtvHls č.210, príloha
č.13,,P|ynomery..,  EN 1359 a majú Európske typové
schvá|enie D87 17 j22.43

o Vel'kosť p|ynomeru G6
o Najvyšší prevádzkový pret|ak je 50 kPa
o Skriňa je vyrobená z oce|bvého p|echu Ga|Ían

v jednohrdlovej alebo dvojhrdlovej verzii
o Vysoká a d|hodobá stabi|ita presnosti merania
o MoŽnosť pripojenia NF snímača IN-Z6X

zvonka bez porušenia overovacej p|omby
oočítadIa

o Vhodný na meranie nas|edujÚcich p|ynov:

- zemný p|yn

- svietiplyn
- propán

- bután
- vodík

- dusík
- vzduch

- inertné p|yny

- iné p|yny: kontaktujte výrobcu Premagas

Počítad|o s dodatkovým počítad|om

Systém cHEKKER@

P|ynomer sa sk|adá z meracieho mechanizmu, počíta-
dla a skr ine plynomera.
Merací mechanizmus je vyrobený z p|astickej hmoty a
plechu, má štyri meracie komory' Komory sÚ usporia-
dané do dvoch párov a sú odde|ené syntetickými
membránami. Komory sa p|nia a vyprázdňujÚ perio-
dicky. Pohyb membrán sa prenáša cez pákové prevo-
dy na k|'ukový hriade|'' ktorý excentrami cez riadiace
páky ov|áda posúvače. Tieto riadia plnenie avyprázd-
ňovanie komÓr. otáčavý pohyb k|ukového hriade|'a sa
prenáša cez upchávku a|ebo magnetickú spojku
do počítad|a, ktoré sčíta množstvo cyk|ov a tým i
mnoŽstvo p|ynu pretečeného cez p|ynomer.
P|yno-mer BK'G6 je kompaktný domový p|ynomer, kto-
rý sp|ňa najvyššie poŽiadavky na presnosť a spo|'ah|i-
vosť. Tvarovo stá|e membrány ová|neho tvaru a jedno-
tIivé súčiastky sÚ vyrábané z vysokokvaIitných
materiá|ov, kIoré zabezpečujÚ stá|u presnosť merania
v ce|om meracom rozsahu.oce|bvá skriňa je vyrábaná
z oce|bvého pIechu Ga|Ían, k|orý zabezpečuje
dIhodobÚ odolnosť voči korózii.
Zás|uhou optima|izovaných posúvačov si p|ynomer pri
prietoku Qmin zachováva stabiIné v|astnosti a je
menej cit|ivý na prípadné ich znečistenie. Súčinite|'
odporu RPF je 0'8 (pod|'a Bs 4161 je maximá|ne
dovo|ená hodnota 1'2). P|ynomer mázariadenie proti
spátnému chodu meracieho mechanizmu'
Do počítad|a prevedenia 26 sa dá zasunÚť dodatkové
počítad|o systém OHEKKER@, ktoré ukazuje tzv.
kontrolné čís|o. Toto čís|o s|ÚŽi na kontro|u sorávnosti
odčítania stavu oočítad|a orevedenia 26. Počítad|o
cHEKKER@ má dva va|čeky s deviatimi čís|ami a je
poháňané z tretieho va|čeka počítad|a 26' Správnosť
stavu počítadIa cHEKKER je kontroIovate|'ná
pomocou stanoveného vzťahu medzi ním a údajom
počítad|a 26 prostredníctvom špeciálneho softvéru.
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Pre pripojenie do p|ynového potrubia p|ďí STN 38 6442,, Membránové p|ynomery, umiestňovanie, pripojenie a
prevádzkovanie.,.

o Nástavce: rovné G slq",G1"

o Nástavce ko|ienkové |en pre hrd|á G 1 '/o..
o Tesnenia: bezazbestové ( pre p|ynomery

s odo|nostou voči vysokým tep|otám oko|ia)
alebo gumové

o NízkoÍrekvenčný snímač impu|zov IN.Z6X
o Zákaznícke samo|epky s čiarovým kódom

označenie typu p|ynomera: BK
označenie ve|'kosti: G6
Cyk|ický objem p|ynomeru : dm3 2
Menovitý prietok Q : m3/h o

Qr"r i m3/h 10
prietok Q,h : m3/h 0,06

Najváčšia dovo|ená chyba ;

Q."<O<0,1 Q,""
0,1Q,"" <Q<Q.*:

o//o

%

+3

11,5

Maximá|na dovo|ená strata t|aku
pri zaťaŽení Q.. :

Q*":

Pa
Pa

60
zvu

Najváčší pracovný pret|ak : kPa 5o
Rozsah počítad|a : mo 99 999,999

Najváčší moŽný rozsah pracovných tep|Ót p|ynu: oc -2o aŽ +50

Tep|ota sk|adovania a pÍepravy: -30 aŽ +60

HmotnosÍ p|ynomera cca: Kg 3,8 (A = 250)

Tepelná odo|nosť pod|a DIN 3374,
EN .t359' max. pracovný pret|ak: kPa 10
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Hranica maximálnei dovolenej chyby podÍa EN 1359

Priétok (m./h)
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Prevedenie 1
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Prietok (m'/h)
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Prevedenie 2

Vzduch

\

-\

Zemn!plyn

Typ pripojenia Prevedenie Menovitá
svetlosť DN

Rozmery (mm)
A B o D E

JednohrdIové 1* 25* 252 71 226 164

DvojhrdIové 2 20.125132.140. 250 237 t l 327 164

- po dohode s výrobcom

NF snímač |N-Z6X obsahuje pracovný jazýčkový kontakt, ktorý je spínaný magnetickým po|bm magnetu umiestneným
v pos|ednom bubienku počítad|a p|ynomera' Na '1 m. iazýčkový kontakt zopne 100 krát. V te|ese snímača je umiest-
nený aj druhý jazýčkový kontakt, ktorý s|úŽi na detekciu moŽného ovp|yvňovania kontaktu exlerným magnetickým po|bm.
NF snímač |N-Z6X mÓŽe byt namontovaný na plynomer i dodatočne, na počítad|o sa pripevňuje v|astnou p|ombou.
Pod|á spÓsobu výstupu sa vyrába v troch prevedeniach: |N.Z61 - s odpojitel'ným káb|om

i il.Í33 - :"d..".i]lÍil xx ÍJ'ť,:,,.""l." n'o' "
Je to jednoduchý e|ektrický prvok a v sú|ade s č|.5.4 normy sTN EN 50 020:2OO2 nepotrebuje zv|áštne schvá|enie.



Počet imou|zov: 100 na 1 m'

Maximá|ne pracovné napátie: U'*=24VDC

Maximálny pracovný prúd: l'- = 50 mA

Minimá|ny počet zopnutí: min. 7 x 10?

Max. pracovný výkon: P.u" = 0,25 W

Min' dížka impu|zu: tmin = 0,25 S

Max. odpor (pri zopnutí): Rr"" = 0,5C)
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PREMAGAS s.r.o.
Nám. Dr" A|berta schweitzera 194
9.l6 0.1 StaráTurá, SLoVENSKÁ BEPUBL|KA
Tel: (+421 -32\ 7753279,7753269

775 3250
Fax: (+421 -32) 7764053,7763102
e-mai|: inÍo @ premagas.sk
www.premagas.sk


