
Unimag PE jest odmianà TU4 znanego z doskona∏ych
parametrów metrologicznych  w klasie
mieszkaniowych, ekstrasuchych wodomierzy
jednostrumieniowych. Posiada dodatkowe
zabezpieczenia antymagnetyczne jak 4 polowy
magnes, wzmocniony ekran antymagnetyczny 
oraz specjalnà antymagnetycznà turbin´. 
Ponadto Unimag PE jest przystosowany 
do pod∏àczenia, w dowolnym czasie,
optoelektronicznego modu∏u komunikacyjnego
ca∏kowicie oboj´tnego na pole magnetyczne. 

Doskona∏e parametry metrologiczne
Unimag PE spe∏nia wszystkie wymagania klasy B
pracujàc w pozycji poziomej oraz klasy A w ka˝dej
innej pozycji. Swoje doskona∏e parametry zawdzí cza
zastosowaniu:

• nowoczesnego posiadajàcego wtopiony
podwójny kamieƒ szafirowy, lewitujàcego ∏o˝yska
minimalizujàcego opory hydrauliczne

• zmodyfikowanego sprz´gu magnetycznego
posiadajàcego zabezpieczenia antyneodymowe

• nowoczesnej metody kalibracji przez obrót
pokrywà górnà cz´Êci hydraulicznej

WiarygodnoÊç
Wodomierz TU4 jest  produkowany i sprzedawany
w milionach sztuk praktycznie na ca∏ym Êwiecie.
Posiada zatwierdzenie europejskie (EWG) uznawane
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Typoszereg TU4 w szczególnoÊci model Unimag PE
jest zgodny z nast´pujàcymi standardami:

• dyrektywy europejskie 75/33 i 79/830
• polska norma PN-ISO4064, mi´dzynarodowa

norma ISO4064
• zalecenia mi´dzynarodowe OIML R 49
• oraz posiada wymagane atesty higieniczne polskie

i europejskie

Eksploatacja
Wodomierz Unimag PE jest bardzo wygodny 
dla u˝ytkownika i przystosowany do d∏ugotrwa∏ej

eksploatacji (minimum 2 okresy legalizacji czyli 10 lat),
bez koniecznoÊci wykonywania tak zwanej
„regeneracji“ dzi´ki:

• zastosowaniu montowanego na linii
automatycznej hermetycznego liczyd∏a z 8 rolkami
pozwalajàcymi na odczyt cyfrowy do 99999 m3

z dok∏adnoÊcià do 3 miejsc po przecinku
• mo˝liwoÊci obrotu liczyd∏em o 360º
• wyjàtkowej szczelnoÊci sprawdzanej w procesie

produkcji testami ciÊnieniowymi: dynamicznym 
25 bar i statycznym 80 bar

• montowanemu standardowo filtrowi na wlocie
wodomierza

• mo˝liwoÊci zamontowania blokady wstecznego
przep∏ywu t∏umiàcej uderzenia hydrauliczne 
i zabezpieczajàcej przed próbami oszustwa

Zdalny odczyt
Jednà z najwa˝niejszych zalet wodomierza Unimag PE
jest przystosowanie do zamontowania 
w dowolnym czasie jednego z nast´pujàcych
modu∏ów komunikacyjnych:

• impulsujàcego
• transmisji cyfrowej MBUS
• radiowego (w przygotowaniu)
Wszystkie te modu∏y dzia∏ajà na zasadzie 
opto-elektronicznej polegajàcej na skanowaniu
wirujàcego w liczydle dysku i nie majà nic wspólnego
z zawodnym  kontaktronem zwanym równie˝
impulsatorem REED
Zalety sà  nast´pujàce:

• brak magnesu (ca∏kowita odpornoÊç na magnesy
neodymowe)

• rozpoznawanie kierunku przep∏ywu
(kompensowany jest przep∏yw wsteczny)

• brak indukowania pozornych impulsów
• brak zjawiska „iskrzenia”
• odpornoÊç na zawilgocenie dzi´ki klasie

szczelnoÊci IP65
W rezultacie zdalnie odczytany indeks wodomierza
jest zgodny z wartoÊcià na liczydle praktycznie w
ka˝dych warunkach eksploatacji.

Unimag® PE
Wodomierz jednostrumieniowy do zimnej i ciep∏ej 
wody, z zabezpieczeniem przeciw magnesom neodymowym,
wst´pnie przystosowany do zdalnego odczytu

Odczyt opto-elektroniczny
Ca∏kowicie wiarygodna metoda
dzi´ki zastosowaniu materia∏ów
oboj´tnych magnetycznie

Unimag PE



Parametry techniczne

Zimna woda Ciep∏a woda

Ârednica nominalna (DN) mm 15 20 15 20

cale 1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

Zatwierdzenie europejskie

Klasa metrologiczna klasa B – poziom, klasa A – wszystkie inne pozycje

Maksymalna temperatura ºC 30 90

Chwilowa max. temperatura ºC 50 95

Próg rozruchu L/h 8 12 8 12

Przep∏yw minimalny Qmin L/h 30 50 30 50

Przep∏yw poÊredni Qt L/h 120 200 120 200

Przep∏yw nominalny Qn m3/h 1.5 2.5 1.5 2.5

Przep∏yw maksymalny Qmax m3/h 3 5 3 5

Strata ciÊnienia przy Qmax bar 0.69 0.65 0.69 0.65

Maksymalne ciÊnienie robocze bar 16

CiÊnienie próby bar 25

Zakres liczyd∏a m3 99999.999

Dzia∏ka elementarna L 0.05

Wymiary

Ârednica nominalna (DN) mm 15 20

Gwint mm G 3/4” B G 1” B

A (standardowo) mm 110 130

B mm 73.3

C mm 13.2 16.6

D mm 38

E mm 31

H mm 70.7 74.1

H’ mm 88.2 91.6

Waga kg 0.52 0.60

Actaris Polska Sp z o.o.
30-702 Kraków 

ul. T. Romanowicza 6
Wi´cej informacji: www.actaris.pl, e-mail: wodaicieplo@actaris.pl

t e l : (12) 257 10 27
257 10 28
257 10 29

fax: (12) 257 10 25
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Wymiary

Os∏ona w wersji podstawowej

¸atwo wymienialna na modu∏ M-BUS
lub impulsowy

Inne d∏ugoÊci dost´pne na specjalne zamówienie.

Modu∏y zdalnego odczytu

Impulsowy M-BUS

Zasilanie 3V bateria litowa

˚ywotnoÊç baterii* 12 lat

Stopieƒ ochrony obudowy IP 65

D∏ugoÊç kabla 1 m (+5 cm/-0 cm)

Przekrój przewodów 2 x 0,25 mm2 / zewn. d = 3.6 mm

Temperatura pracy od +5 ºC do +55 ºC

Protokó∏ - PN-EN 1434-3

Pr´dkoÊç transmisji - 300 do 9600 bodów

Waga impulsów 1, 10 lub 100 litrów/impuls -

* Przy normalnych warunkach eksploatacji w zakresie podanej temperatury.

D 99
6.131.10

D 99
6.331.97


