flowIQ™ 3100

K a r ta k ata lo g o wa

 Ultradźwiękowy pomiar przepływu
 Wyjątkowa dokładność
 Długa żywotność
 Hermetyczna konstrukcja
 Wodomierz przyjazny środowisku
MID-2004/22/EC

M13 0200

Elektroniczny ultradźwiękowy pomiar przepływu
flowIQ™ 3100 jest używany do pomiaru zużycia zimnej wody w budynkach
wielorodzinnych oraz instalacjach
przemysłowych.
Ultradźwiękowy pomiar przepływu
gwarantuje dokładność pomiaru oraz
długą żywotność urządzenia. Przepływ
mierzony jest metodą ultradźwiękową opartą o metodę czasu tranzytu.
Wszystkie pomiary, informacje,
odczyty i obliczenia kontrolowane są
przez zaawansowany, specjalnie do
tego zaprojektowany mikroprocesor.
Wodomierz flowIQ™ 3100 nie posiada
części ruchomych, co sprawia, że jest
odporny na zużycie i zanieczyszczenia
obecne w wodzie.
Wodomierz posiada hermetycznie
szczelną konstrukcję, która zapobiega
zawilgoceniu układów elektronicznych.
Pozwala to na uniknięcie skraplania
wody między szybką a wyświetlaczem.
Licznik jest wodoszczelny, posiada

klasę szczelności IP68, tym samym
nadaje się do montażu w studzienkach
pomiarowych.
flowIQ™ 3100 posiada wbudowany
nadajnik Wireless M-Bus do komunikacji radiowej z częstotliwością 868
MHz zgodnie z normą EN13757-4,
pozwalając na zdalny odczyt danych
dotyczących zużycia. Ponadto, dane
te można odczytać bezpośrednio z
wyświetlacza lub wykorzystując złącze
optyczne. Zabudowana bateria litowa
o 16 letniej żywotności zasila wodomierz, tym samym gwarantując jego
długą żywotność.
Wodomierz został poddany badaniom
zgodnym z OIML R49 oraz posiada
zatwierdzenie typu MID.
Obudowa licznika, wykonana z materiału kompozytowego PPS, zamontowana jest na części pomiarowej wykonanej z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
Z uwagi na możliwość montażu

zarówno w pozycji pionowej jak i
poziomej, wodomierz można szybko
i łatwo zamontować niezależnie od
istniejących warunków zabudowy.
flowIQ™ 3100 posiada system kontroli wycieków. Pozwala to na wykrycie miejsca przecieku zarówno dla
przedsiębiorstwa jak i konsumenta,
w celu dokonania szybkiej naprawy i
uniknięciu dalszego, niepotrzebnego
zużycia wody.
Unikalne połączenie wyjątkowej
dokładności, długiej trwałości oraz
wbudowanego modułu komunikacji
radiowej w istotnym zakresie obniża
koszty operacyjne zakładu wodociągowego i minimalizuje nieprzewidziane
wydatki ponoszone w związku z ewentualnymi przeciekami.
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Informacje ogólne
flowIQ™ 3100 jest serią zintegrowanych wodomierzy przeznaczonych do pomiaru zużycia oraz dystrybucji zimnej wody
użytkowej.
flowIQ™ 3100 jest wodomierzem statycznym wykorzystującym
ultradźwiękową metodę pomiaru. Wodomierz powstał w oparciu
o długoletnie doświadczenie firmy Kamstrup (od 1991 roku) w
badaniach i produkcji statycznych liczników ultradźwiękowych.
W celu zapewnienia długoterminowej stabilności, dokładności i wiarygodności licznika wodomierz MULTICAL® 21 został
poddany bardzo obszernemu badaniu według OIML R 49. Jedną
z licznych zalet wodomierza jest fakt, że nie posiada on zużywających się części, co znacznie zwiększa jego odporność na
zanieczyszczenia, a tym samym wydłuża jego trwałość.
flowIQ™ 3100 został skonstruowany jako komora próżniowa
wykonana z odlewanego materiału kompozytowego, zamontowana na części pomiarowej wykonanej z mosiądzu lub stali
nierdzewnej. Dlatego też elektronika jest w pełni chroniona
przed działaniem wody, zarówno z sieci wodociągowej jak i
z otoczenia. Wodomierz idealnie nadaje się do stosowania w
małych przepompowniach oraz studniach dystrybucyjnych lub
wodomierzowych, które często są zalewane wodą.

go przesyłania sygnału. Metoda ta zapewnia długoterminową
stabilność i dokładność pomiaru. Dwie głowice ultradźwiękowe
wysyłają w tym samym czasie sygnały biegnące w przeciwnych
kierunkach, z których jeden podąża zgodnie z kierunkiem
przepływu wody, a drugi w kierunku przeciwnym. Pierwszy do
przetwornika dociera sygnał ultradźwiękowy biegnący zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Różnica czasu między tymi
dwoma sygnałami zostaje przeliczona na prędkość przepływu, a
następnie objętość.
Zakumulowana wartość zużycia wody jest widoczna na wyświetlaczu wodomierza flowIQ™ 3100, jako Jednostka metrów
sześciennych (m³) – pięć cyfr i do trzech miejsc po przecinku,
co oznacza, że rozdzielczość zwiększono do 1 litra. Wyświetlacz
został zaprojektowany tak, aby uzyskać wysoką trwałość i duży
kontrast w szerokim zakresie temperatur.
Obok objętości wyświetlane są również graficzne informacje
dotyczące bieżącego przepływu oraz kody informacyjne.
W nieulotnej pamięci EEPROM zapisywane są rejestry dobowe z
460 dni. Poza tym przechowywane są również rejestry miesięczne z ostatnich 3 lat.
Wodomierz zasilany jest wewnętrzną baterią litową o 16-letnim
okresie żywotności. Baterię może wymieniać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu firmy Kamstrup lub przedstawiciel
firmy Kamstrup A/S.

flowIQ™ 3100 jest również dedykowany do pomiaru zużycia w
budynkach wielorodzinnych oraz budynkach komercyjnych i
przemysłowych. Wodomierz idealnie komponuje się wtedy z
siecią wodomierzy MULTICAL® 21 w poszczególnych lokalach.
Licznik może być otwierany wyłącznie przez pracownika autoryzowanego serwisu firmy Kamstrup za pomocą specjalnych narzędzi do tego przeznaczonych. W przypadku otwarcia licznika
i uszkodzenia uszczelek licznik nie nadaje się do celów rozliczeniowych. Unieważnieniu ulega również gwarancja fabryczna.
Przepływ mierzony jest za pomocą metody opartej na pomiarze
różnic między czasami dojść sygnałów ultradźwiękowych od
nadajnika do odbiornika, przy zastosowaniu dwukierunkowe-

flowIQ™ 3100 wyposażony jest w wewnętrzny moduł komunikacji bezprzewodowej M-Bus, częstotliwość 868 MHz, tryby C1 lub
T1.
flowIQ® 3100 wyposażony jest w złącze optyczne pozwalające
na odczyt danych dotyczących zużycia, odczyt rejestrów pamięci
oraz szeregowe podłączenie do komputera w celu konfiguracji
wodomierza.

Ultradźwiękowa metoda pomiaru
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Zatwierdzone dane techniczne
Klasyfikacja MID
Zatwierdzenie

DK-0200-MI001-017

Środowisko mechaniczne

Klasa M1

Środowisko elektromagnetyczne Klasa E1 i E2
Środowisko klimatyczne

5…55 °C, wilgoć kondensacyjna ( instalacja wewnątrz budynku w
pomieszczeniach użytkowych oraz na zewnątrz w studzienkach
pomiarowych)

Oznaczenie typu wg OIML R 49
Klasa dokładności

2

Klasa środowiskowa

Spełnia OIML R 49 klasa B i C ( wewn./zewn.)

Temperatura czynnika, woda zimna 0.1...30 °C (T30) lub 0.1...50 °C (T50)

Typ licznika		
Q3 = 4,0 m3/h
Q3 = 6,3 m3/h
Q3 = 10 m³/h
Q3 = 16 m³/h

Wielkość licznika
flowIQ™ 3100 jest dostępny w czterech długościach całkowitych i przepływ nominalny Q3.
Numer typu

Przepływ
nominalny
Q3

Przepływ
min,
Q1

Przepływ
max,
Q4

[m³/h]

[l/h]

[m³/h]

Zakres
dynamiki
Q3/Q1

Rozruch

Pomiar
maksymalny

Strata
ciśnienia
dla Q3

[l/h]

[m³/h]

[bar]

Podłączenie
licznika

Długość

Zawór
zwrotny

[mm]

031-66-C0G-8XX

4,0

40

5,0

100

5

9

0,095

G5/4B

260

Tak

031-66-C0H-8XX

6,3

63

7,9

100

5

18

0,21

G5/4B

260

Tak

031-66-C0J-8XX

10,0

100

12,5

100

8

36

0,13

G2B

300

Tak

031-66-C0L-8XX

16,0

160

20,0

100

13

36

0,19

DN50

270

Nie

Materiał
Części mokre
Korpus wodomierza, gwintowany DZR (mosiądz odporny na korozję selektywną)
Korpus wodomierza, kołnierzowy Stal nierdzewna W. no. 1.4408
Uszczelka

EPDM

Zwężka pomiarowa

PPS 40 % GF

Reflektory

Stal nierdzewna, W. no. 1.4306, 1.4401, AISI316

4

58101191_C1_PL_07.2013

flowIQ™ 3100

K a r ta k ata lo g o wa

Materiał
Części zewnętrzne
Obudowa licznika

Siarczek polifenylenu PPS

Pokrywa

Szkło mineralne

Pierścień górny (uszczelka)

Poliwęglan (barwiony, niebieski)

Dane techniczne
Electrical data
Bateria o żywotności 16 lat

3,65 VDC, 1 C cell litowa

Okres wymiany

16 lat przy TAT < 30 °C

Dane EMC

Spełnia MID klasa E1 i E2

Dane mechaniczne
Klasa metrologiczna

2

Klasa środowiskowa

Spełnia OIML R 49 klasa B i C (wewn./zewn.)

Temperatura otoczenia

2…55 °C

Stopień ochrony

IP68

Temperatura czynnika

0,1…30 °C (T30); 0,1...50 °C (T50)

Temp. przechowywania
(pusty licznik)

-25…60 °C

Ciśnienie nominalne
– Gwint
– Kołnierz

PN 16
PN16

Dokładność

MPE zgodny z OIML R 49
Licznik zatwierdzony 0,1…50 °C
±5 % w zakresie Q1 ≤ Q < Q2
±2 % w zakresie Q2 ≤ Q ≤ Q4
Dla 30 °C < t < 50 °C
3 % w zakresie Q2 ≤ Q ≤ Q4

58101191_C1_PL_07.2013

Błąd (%)

MPE (maximum permissable error –
maksymalny błąd dopuszczalny)
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Szczegółowe dane licznika
Dane licznika naniesione w sposób trwały (wygrawerowane laserowo).

Opcjonalna etykieta
klienta, np. logo zakładu
wodociągowego
(15x38 mm)

Złącze optyczne do odczytu i konfiguracji

Kod kreskowy z nr
seryjnym

Graficzny wskaźnik
przepływu
Nr typu ( obejmuje
informacje dotyczące
wielkości wodomierza,
jego długości całkowitej
etc.)

Termin przydatności
baterii

Numer seryjny i rok
produkcjir

Wielkość wodomierza Q3

Konfiguracja ( w tym
informacje dotyczące rozdzielczości wyświetlacza,
poziomu kodowania etc.)

Zakres dynamiki
Wersja oprogramowania

Klasa temperatury
zgodnie z OIML R 49

Ciśnienie nominalne i
stopień ochrony

Klasa dokładności 2 zgodnie z OIML R 49.

Oznaczenie CE zgodnie
z MID

Klasa środowiskowa: Elektryczna E2 i mechaniczna
M1 zgodnie z MID.
Klasa środowiskowa B i
C zgodnie z OIML R 49
(wew./zewn.).
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Wyświetlacz i kody informacyjne

Dane wodomierza flowIQ™ 3100 można odczytać na dużym, czytelnym, specjalnie zaprojektowanym wyświetlaczu. Pięć dużych cyfr wskazuje ilość metrów sześciennych. Trzy małe cyfry odpowiadają miejscom po
przecinku.
Znak L (z prawej strony symbolu m³) w trakcie pracy licznika pozostaje wygaszony; wykorzystywany jest on
wyłącznie podczas kontroli fabrycznej i weryfikacji licznika.
Strzałki przepływu z lewej strony wyświetlacza wskazują przepływ wody przez wodomierz. W przypadku
braku przepływu wszystkie strzałki pozostają wygaszone.
Wyświetlane kody informacyjne mają następujące znaczenie i spełniają następujące funkcje:
Kod informacyjny
wyświetlany na wyświetlaczu

Znaczenie

LEAK

W ciągu ostatniej doby nie zanotowano zatrzymania przepływu przez licznik
przez minimum jedną godzinę.
Może to świadczyć o nieszczelności kranu lub zbiornika toalety.

BURST

Stałe wysokie zużycie wody w ciągu pół godziny, co oznacza pęknięcie rury.

TAMPER

Próba oszustwa. Licznik nie nadaje się do celów rozliczeniowych.

DRY

The meter is not water-filled. In this case nothing will be measured.

REVERSE

Brak wody w wodomierzu. Pomiar nie jest prowadzony.

RADIO OFF

Wodomierz pozostaje w trybie transportowym, a wbudowany nadajnik radiowy pozostaje wyłączony. Nadajnik uruchamia się automatycznie po przepłynięciu przez wodomierz pierwszego litra wody.

 (dwa kwadratowe
„punkty”)

Dwa niewielkie kwadraty świecące naprzemiennie, co oznacza, że wodomierz
jest aktywny

„A” plus cyfra

Wskazuje, że licznik został sprawdzony i nadano mu nowy nr kontroli.

Kody informacyjne „LEAK”, „BURST”, „DRY” i „REVERSE” wyłączane są automatycznie po ustąpieniu warunków
powodujących ich wyświetlenie. Oznacza to, że kod LEAK znika, gdy woda nie przepływa przez godzinę, kod
BURST znika, gdy zużycie wody spada do normalnego poziomu, kod REVERSE znika, gdy woda przestaje przepływać w złym kierunku, a kod DRY znika, gdy licznik napełni się wodą.

58101191_C1_PL_07.2013
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Budowa mechaniczna
Pierścień górny
(uszczelka)
Szklana pokrywa

Hermetyczna uszczelka pierścieniowa
Bateria litowa
- C-cell
Płytka górna z tekstem nanoszonym laserowo
Licznik z wyświetlaczem
Pojemnik z pochłaniaczem wilgoci
Złącze PCB

Korpus, gwintowany z
mosiądzu

Płytka dolna

Obudowa wodomierza
z PPS

Korpus, gwintowany z
mosiądzu

Uchwyt reflektorów i przewód
pomiarowy, PPS 40 % GF

Korpus, kołnierzowy
ze stali nierdzewnej

Uchwyt reflektorów i przewód
pomiarowy, PPS 40 % GF

Uchwyt reflektorów i przewód
pomiarowy, PPS 40 % GF
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Strata ciśnienia
Zgodnie z OIML R 49, maksymalna strata ciśnienia nie może przekraczać 0,63 bar (0,063 MPa) w zakresie od Q1
do Q3.
Strata ciśnienia w liczniku zwiększa się w kwadracie przepływu i może zostać wyrażona, jako:
Q=kv x √∆p
Gdzie:
Q = prędkość przepływu [m³/godz.]
kv = prędkość przepływu dla straty ciśnienia 1 bar
∆p = strata ciśnienia [bar]
Wykres

Q3

Średnica nominalna

m3/h

[mm]

kv

Q dla 0,63 bar
m3/h

C

4,0 & 6,3

DN25

13

10

D

10,0

DN40

28

22

E

16,0

DN50

37

29

∆p flowIQ™ 3100
C

∆ p [bar]

1

0,1

0,01

0,1

1

Przepływ [m³/h]
Flow [m³/h]

58101191_C1_PL_07.2013
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Wireless M-Bus – bezprzewodowa komunikacja radiowa
MULTICAL® 21 komunikuje się za pośrednictwem wbudowanego modułu komunikacji bezprzewodowej
„Wireless M-Bus” pozwalającego na łatwy i szybki bezprzewodowy odczyt licznika.
W przypadku zastosowania do czytnika samochodowej anteny dachowej licznik można odczytywać w
systemie „objeżdżanym” („drive-by”).
Bezprzewodowy M-Bus radio transmiter wbudowany w wodomierz MULTICAL® 21 przesyła dane pakietowe, co 16 sekund. Aby zapewnić długą trwałość baterii, dane pakietowe są kompresowane i zawierają
wyłącznie najważniejsze odczyty licznika.
Przesyłane są następujące dane:
• Bieżące wskazanie licznika
• Wskazanie licznika z pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Alternatywnie - maksymalny przepływ z
ostatniego zakończonego miesiąca
• Lista aktywnych kodów informacyjnych
• Lista kodów informacyjnych aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.
Lista aktywnych kodów informacyjnych zawiera również informacje dotyczące długości ich trwania.
Bezprzewodowy M-Bus jest otwartym standardem, co oznacza, że MULTICAL® 21 może być skonfigurowany na sygnał Wireless M-Bus kodowany lub niekodowany.
Kodowanie zabezpiecza dane z licznika przed nieautoryzowanym monitoringiem. Ponadto plik kodowania
umożliwia łatwy dostęp do importu danych do programów odczytowych.
Kamstrup zaleca stosowanie kodowania.
Numer
seryjny

Adres

Typ licznika

Czas odbioru

Objętość Info
V1

Licznik godzin
pracy

Dane
miesięczne

[m³]

[h]

[m³]

63001068

Kastanievej 3

flowIQ 31xx

22-12-2010 14:13

5,239

1298

2,692

63001069

Kastanievej 5

flowIQ 31xx

22-12-2010 14:13

4,336

1298

1,735

63001070

Bakkevej 11

flowIQ 31xx

22-12-2010 14:13

11,108

1298

4,593

63001071

Bakkevej 14

flowIQ 31xx

22-12-2010 14:13

2,17

1298

0,741

63001072

Bakkevej 17

flowIQ 31xx

22-12-2010 14:13

3,986

1297

1,63

63001073

Bakkevej 22

flowIQ 31xx

22-12-2010 14:13

4,083

1298

1,687
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Rejestr danych
MULTICAL® 21 posiada nieulotną pamięć (EEPROM), w której zapisywane są dane z różnych rejestrów danych.
Licznik rejestruje następujące dane:
Typ rejestru danych

Ilość rejestrów

Zapisane wartości

Rejestr miesięczny

36 miesięcy

Patrz tabela poniżej

Rejestr dzienny

460 dni

Patrz tabela poniżej

Rejestr kodów Info

50 zdarzeń

Kod informacyjny i data

Tym samym zawsze możliwy jest odczyt stanów licznika i kodów info z ostatnich 36 miesięcy, jak również stanów i ewentualnych kodów info z ostatnich 460 dni. Dane z rejestrów odczytać można wyłącznie za pośrednictwem złącza optycznego.
Zapisywane są następujące dane: Dane miesięczne zapisywane pierwszego dnia miesiąca, dane dzienne – o
północy.
Typ rejestru

Opis

Miesięczny,
36 miesięcy

Dzienny,
460 dni

Data (RR.MM.DD)
Objętość

Czas zapisu – rok, miesiąc, dzień

•

•

Bieżące wskazanie licznika (prawdziwe)

•

•

Licznik godzin pracy

Łączna liczba godzin pracy

•

•

Info

Kod informacyjny

•

•

Przepływ wsteczny

Wielkość przepływu wstecznego

•

–

Data przepływu max.

Data wystąpienia przepływu max. w danym okresie

•

–

Przepływ max. V1

Wielkość przepływu max. w danym okresie

•

•

Data przepływu min. V1

Data wystąpienia przepływu min. w danym okresie

•

–

Przepływ min. V1

Wielkość przepływu min. w danym okresie

•

•

Daty i kody informacyjne rejestrowane są w przypadku każdej zmiany kodu. Dlatego też możliwy jest odczyt
danych ostatnich 50 zdarzeń, jak również daty zmian kodu. Odczyt danych możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem złącza optycznego.
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Sposób zamawiania
Zamówienie należy rozpocząć od podania numeru typu wybranego modelu flowIQ™ 3100. Numer typu
zawiera informacje dotyczące typu wodomierza (wielkość licznika, długość montażowa, rodzaj komunikacji, kod kraju etc.)
Zmiana niektórych cech wynikających z numeru typu nie jest możliwa.
Następnie wybrana zostaje konfiguracja licznika określająca szczegółowe wymagania klienta, np. liczbę
cyfr na wyświetlaczu. Konfiguracja zostaje zakończona podczas programowania gotowego wodomierza.
Na koniec wybrane zostają ewentualnie wymagane akcesoria, np. uszczelki, zawór zwrotny, sitko (filtr) i
standardowe śrubunki.
Akcesoria pakowane są oddzielnie i montowane przez instalatora.

flowIQ™ 3100

Typ 031





0







Komunikacja
Wireless M-Bus, 868 MHz, tryb C1

66

Wireless M-Bus, 868 MHz, tryb T1 OMS

67

Zasilanie
Bateria, okres trwałości 16 lat

C

Wielkość licznika
Q3 [m3/h]

Podłączenie

Długość
[mm]

Zakres
dynamiki

4,0

G5/4B (R1)

260

100

G

6,3

G5/4B (R1)

260

100

H

10

G2B(R1½)

300

100

J

16

DN50

270

100

L

Typ wodomierza
Wodomierz do wody zimnej

8

Kod kraju (język etykiety etc.)

XX

Kod kraju używany jest do określenia:
• Języka i numeru zatwierdzenia na etykiecie
• Klasy temperatury wodomierza, woda zimna (T30 i T50)
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Konfiguracja
Konfiguracja

KK

Data docelowa (ustalona)

01

LLL

MMM

N

P

R

S

T

Czas uśredniania wartości max.
LLL

(1..120 min.)
Etykieta klienta 2005-MMM

MMM

Limit komunikatu wycieku
OFF

0

Przepływ ciągły > 0.5 % Q3/godz.

1

Przepływ ciągły > 1.0 % Q3/godz.

2

Przepływ ciągły > 2.0 % Q3/godz.

3

Limit pęknięcia rury
OFF

0

Przepływ > 5 % Q3 przez 30 minut

1

Przepływ > 10 % Q3 przez 30 minut

2

Przepływ > 20 % Q3 przez 30 minut

3

Rejestr opcjonalny
Odczyt licznika z daty docelowej

1

Przepływ maksymalny z ostatniego zakończonego miesiąca

2

Rozdzielczość wyświetlacza
00000 m³

0

00000,1 m³

1

00000,01 m³

2

00000,001 m³

3

Poziom kodowania
Brak kodowania

0

Kodowanie oddzielnie przekazywanym kluczem

3

O ile nie określono inaczej w zamówieniu,
firma Kamstrup dostarcza:
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Rysunki wymiarowe
Typ:
G Q3 4 m³/h – G5/4B x 260 mm
H Q3 6.3 m³/h – G5/4B x 260 mm

260
260
Typ:
J Q3 10 m³/h – G2B x 300 mm

6,3 m3
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:

SIGNATURE

NAME

DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES

FINISH:

DATE

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION

TITLE:

DRAWN
CHK'D
APPV'D
MFG
MATERIAL:

Q.A

WEIGHT:

Typ:
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Rysunki wymiarowe

B

H

L

Połączenia gwintowane wg ISO 228-1
Q3

Gwint na
wodomierzu

[m³/h]

L

H

B

Waga

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

4,0

G5/4B

260

89,5

91,6

2,5

G

6,3

G5/4B

260

89,5

91,6

2,5

H

10,0

G2B

300

104,5

91,6

4,7

J

16,0

DN50

270

165

165

8,5

L

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
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LINEAR:
ANGULAR:
NAME

DEBUR AND
BREAK SHARP
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FINISH:

SIGNATURE

DATE
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58101191_C1_PL_07.2013
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Akcesoria
Nadajnik impulsów
66-99-021

Nadajnik impulsów z kablem impulsowym (1 imp/10 l)

Śrubunki z uszczelkami (AFM 34)
6561-328		
6561-329		

Śrubunki z uszczelkami DN25, (R1 x G1¼) (jedna szt.)
Śrubunki z uszczelkami DN40, (R1½ x G2) ((jedna szt.)

Uszczelki (AFM 34)
Uszczelka do śrubunków				
3130-253		
3130-254		

G1¼ (R1) (dwie szt.)
G2 (R1½) (dwie szt.)

Uszczelka do kołnierza
3130-131		

DN50 (dwie szt.)

Sitko (filtr) wlotowe
6556-509		
6556-510		

Sitko DN25 for G1¼B (R1)
Sitko DN40 for G2B (R1½)

Zawór zwrotny (EN 13959) z uszczelką PE (PE = Polietylen)
6556-482		
6556-483		

Zawór zwrotny DN25 for G1¼B, z uszczelką PE
Zawór zwrotny DN40 for G2B, z uszczelką PE

Uszczelka PE do sitka (filtra) I zaworu zwrotnego
6556-496		
6556-497		

DN25 (dziesięć szt.)
DN40 (dziesięć szt.)
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