
1. Przedmiot instrukcji

Instrukcja niniejsza okreÊla warunki prawid∏owej instalacji, eksploatacji i konserwacji
wodomierzy skrzyde∏kowych przeznaczonych do pomiaru obj´toÊci wody do picia oraz
wody u˝ywanej do celów gospodarczych i przemys∏owych przep∏ywajàcej w przewo-
dach zamkni´tych (rurociàgach).
Instrukcja dotyczy wodomierzy skrzyde∏kowych o nominalnych strumieniach obj´toÊci
qp 3,5 m3/h, 6 m3/h, 10 m3/h:

JS
do wody zimnej o temperaturze do 50 ºC i wody goràcej o temperaturze
do 130 ºC oraz ciÊnieniu roboczym do 1,6 MPa, 

JS-NK

z nadajnikiem zdalnego przekazywania wskazaƒ (nadajnik Reed’a),
do wody zimnej o temperaturze do 50 ºC i wody goràcej o temperaturze
do 130 ºC (JS-NK), do wody goràcej o temperaturze do 130 ºC jako

JS-NC przetworniki przep∏ywu do ciep∏omierzy (JS-NC) oraz ciÊnieniu roboczym
do 1,6 MPa.

Dane techniczne – wg kart katalogowych na poszczególne typy wodomierzy.

Podstawowe wymagania i badania dotyczàce doboru, lokalizacji oraz sposobu wbudo-
wania zestawów wodomierzy zawarte sà w Polskiej Normie na zabudow´ zestawów wo-
domierzy w po∏àczeniach wodociàgowych PN-91/M-54910.

Przyk∏ad oznaczenia:

2. Dobór w∏aÊciwej wielkoÊci wodomierza

Za kryterium doboru w∏aÊciwej wielkoÊci (Êrednicy nominalnej) wodomierza powinny
s∏u˝yç zawsze warunki pracy wodomierza, tj. przeci´tna oraz maksymalna wartoÊç ro-
boczego strumienia obj´toÊci wody przep∏ywajàcej w przewodzie, do którego wodo-
mierz ma byç pod∏àczony a nie jego Êrednica. Zbyt du˝y wodomierz dla danych warun-
ków nie tylko zwi´ksza koszty inwestycyjne, ale wykazuje mniejszà dok∏adnoÊç wska-
zaƒ w okresach ma∏ego przep∏ywu wody. Zbyt ma∏y wodomierz bywa powodem jego
przecià˝enia i tym samym przedwczesnego zu˝ycia cz´Êci czynnych. Stàd aby zainsta-
lowany wodomierz pracowa∏ w∏aÊciwie w granicach jego zakresu pomiarowego i do-
puszczalnych b∏´dów wskazaƒ, nale˝y wnikliwie ustaliç zakres jego pracy w ciàgu do-
by, wzgl´dnie zakres ten ustaliç w oparciu o miesi´czne zu˝ycie wody przy uwzgl´d-
nieniu dorywczych maksymalnych wartoÊci strumienia obj´toÊci. WartoÊci maksymal-
nego roboczego strumienia obj´toÊci podane sà w tablicy 1. Zaleca si´ dobieranie wo-
domierza na wartoÊç 0,6 do 0,8 maksymalnego roboczego strumienia obj´toÊci.
Zastosowanie odpowiedniego typu i wielkoÊci wodomierza podyktowane jest ponadto
temperaturà i ciÊnieniem wody a tak˝e potrzebà zdalnego przekazywania wskazaƒ.

3. Warunki prawid∏owego wbudowania wodomierzy

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
wodomierze skrzyde∏kowe

Nr 201/2001

JS

JS - 130 - 6 - NC

typ

temperatura (wyst´puje w oznaczeniu tylko
w wodomierzach do wody goràcej)

nominalny strumieƒ obj´toÊci

odmiana nadajnika (tylko dla wersji z nadajnikiem)

Tablica 1

Typ i wielkoÊç wodomierza

3,5JS 3,5
6JS-NK 6

10JS-NC 10

Maksymalny roboczy
strumieƒ obj´toÊci

[m3/h]



3.1. Miejsce wbudowania wodomierza powinno byç ∏atwo dost´pne,
wygodne dla odczytu, wyodr´bnione z pomieszczeƒ u˝ytkowo-gospo-
darczych, chronione przed mrozem oraz zabezpieczone od wp∏ywów
instalacji elektrycznych i gazowych. W przypadku braku takiego miej-
sca wodomierz mo˝e byç wbudowany w studzience wodomierzy.
3.2. Przy wbudowaniu w sieç wodociàgowà nale˝y przestrzegaç w∏a-
Êciwego usytuowania wodomierza w po∏o˝eniu poziomym z liczyd∏em
skierowanym ku górze. 
3.3. Przed i za wodomierzem nale˝y przewidzieç zamontowanie zawo-
rów, najlepiej skoÊnych, celem odci´cia wody w przypadku potrzeby
wymontowania wodomierza dla dokonania przeglàdu lub naprawy.
3.4. Przewód w miejscu wbudowania powinien byç tak ukszta∏towany,
aby nie by∏o mo˝liwoÊci tworzenia si´ w obr´bie wodomierza poduszki
powietrznej. Wodomierz musi byç ca∏kowicie wype∏niony wodà. Stàd
przewód wodociàgowy za wodomierzem nie mo˝e si´ obni˝aç.
3.5. Przy zastosowaniu typowych ∏àczników do wbudowania wodomie-
rza nie jest wymagane stosowanie innych odcinków prostych przed i za
wodomierzem. Jednak, w przypadku wbudowania wodomierza za po-
dwójnym kolanem, zaworem zwrotnym lub pompà nale˝y przewidzieç
odcinek prosty przed wodomierzem o d∏ugoÊci L = 5 DN (Êrednic no-
minalnych wodomierza) i za wodomierzem o d∏ugoÊci L1 = 2 DN.
3.6. Odcinki przewodu wodociàgowego przed i za wodomierzem po-
winny byç wykonane wspó∏osiowo. Dla mo˝liwoÊci wprowadzenia koƒ-
cówek kroçców wodomierza w odpowiednie wyst´py ∏àczników gwin-
towanych przewód wodociàgowy powinien mieç mo˝liwoÊç spr´˝yno-
wania ok. 3 mm.
3.7. Przy wbudowaniu wodomierza wszelkiego rodzaju po∏àczenia na-
le˝y wykonaç starannie. Uszczelki powinny byç zak∏adane koncen-
trycznie do przewodu.
3.8. Przep∏yw wody przez wodomierz powinien byç zgodny z kierun-
kiem strza∏ek umieszczonych po obu stronach jego os∏ony. Zamonto-
wane przed i za wodomierzem zawory w czasie przep∏ywu wody powin-
ny byç ca∏kowicie otwrte.
3.9. Przy oddawaniu do eksploatacji nowych instalacji wodociàgowych
oraz w przypadku dokonywania napraw rurociàgów przed zamontowa-
niem wodomierza nale˝y ten rurociàg dok∏adnie przep∏ukaç w celu
oczyszczenia jego wn´trza ze ˝wiru, piasku i innych zanieczyszczeƒ
mogàcych spowodowaç uszkodzenie wodomierza.

4. Konserwacja wodomierzy

Wodomierz jest przyrzàdem zmieniajàcym z czasem swe w∏aÊciwoÊci
miernicze, przy czym pogarszanie si´ tych w∏aÊciwoÊci jest na ogó∏ wy-
nikiem agresywnego dzia∏ania wody, zw∏aszcza jeÊli woda ta daje osa-
dy (˝elaza, manganu) powodujàce przedwczesne zu˝ycie cz´Êci me-
chanicznych wodomierza. Stàd ka˝dy wodomierz nale˝y po pewnym
okresie pracy wybudowaç z sieci wodociàgowej i poddaç go planowe-
mu remontowi zapobiegawczemu. Po wybudowaniu wodomierza z sie-
ci wskazane jest – dla celów porównawczych – uprzednie sprawdzenie
dok∏adnoÊci jego wskazaƒ, a dopiero po tym zabiegu przystàpienie do
remontowania i oczyszczania. Do oczyszczenia nie nale˝y stosowaç
Êrodków chemicznych dzia∏ajàcych szkodliwie na materia∏y, z których
wykonane sà poszczególne cz´Êci wodomierza. Niedopuszczelne jest
stosowanie do czyszczenia cz´Êci polistyrenowych czy poliw´glano-
wych wszelkiego rodzaju w´glowodorów aromatycznych lub alifatycz-
nych jak benzyna, ksylen, toluen oraz niektórych ich pochodnych (np.
aceton), zaÊ do czyszczenia cz´Êci metalowo-niklowych nie wskazane
jest stosowanie kwasów, zw∏aszcza kwasu azotowego. Przy naprawie
zwiàzanej z koniecznoÊcià wymiany cz´Êci nale˝y stosowaç tylko ory-
ginalne cz´Êci zamienne dostarczane przez Fabryk´ Wodomierzy
PoWoGaz SA.

5. Odbiór wodomierzy i ich przechowywanie (sk∏adowanie)

Nades∏ane przez wytwórc´ wodomierze nale˝y zbadaç, czy nie dozna-
∏y w czasie transportu uszkodzeƒ zewn´trznych, zw∏aszcza liczyde∏. 

Otrzymane z dostawy wzgl´dnie wymontowane z sieci wodociàgowej
wodomierze nale˝y przechowywaç w po∏o˝eniu liczyd∏em do góry lub
na boku, w pomieszczeniu zamkni´tym, wolnym od wszelkiego rodza-
ju oparów ˝ràcych itp. Temperatura pomieszczenia powinna wynosiç
5 – 30 ºC, zaÊ wilgotnoÊç wzgl´dna otaczajàcego powietrza do 80 %.
Zarówno w czasie transportu jak i przechowywania wodomierze powin-
ny byç zabezpieczone przed drganiami, a szczególnie wstrzàsami.
Eksploatowanie wodomierzy niezgodne z niniejszà instrukcjà pozbawia
nabywc´ prawa do roszczeƒ z tytu∏u udzielonej przez wytwórc´
gwarancji.
Uwaga: W ramach post´pu technicznego producent zastrzega sobie
prawo przeprowadzania zmian poprawiajàcych jakoÊç wyrobu. Zmiany
te mogà byç nieuwidocznione w instrukcji eksploatacji, przy czym za-
sadnicze opisane cechy tego typu b´dà zachowane. Wszelkie uwagi
na temat eksploatacji wodomierzy, ich wad, zalet itp. prosimy kierowaç
na adres producenta. Cz´Êci zamienne do wodomierzy uj´te sà w ka-
talogach, które wysy∏amy na ˝yczenie zamawiajàcego.

6. Warunki bezpieczeƒstwa i aspekty Êrodowiskowe

Wodomierz skrzyde∏kowy jest przyrzàdem pomiarowym bezpiecznym
w u˝ytkowaniu przy zachowaniu warunków monta˝u i eksploatacji
zgodnej z przeznaczeniem.
Przy monta˝u i obs∏udze a tak˝e w eksploatacji mogà wystàpiç zagro-
˝enia zwiàzane bezpoÊrednio z wodomierzem:

a) zagro˝enia mechaniczne:
– upadek niew∏aÊciwie przenoszonego wyrobu.
– wyciek wody i zalanie wskutek zainstalowania wyrobu niezgod-

nie z warunkami monta˝u lub nadmiernym ciÊnieniem wody;
b) zagro˝enie termiczne:

– poparzenie wskutek kontaktu z eksploatowanym wodomierzem
lub wyciekiem wody goràcej.

Dla przeciwdzia∏ania zagro˝eniom mechanicznym wodomierze posia-
dajà kszta∏ty umo˝liwiajàce dogodne uchwycenie. Dla przeciwdzia∏ania
zagro˝eniom termicznym mo˝na stosowaç specjalne os∏ony. Dla mon-
ta˝u wodomierza i jego obs∏ugi nale˝y zapewniç oÊwietlone, ∏atwo do-
st´pne miejsce o utwardzonym pod∏o˝u nie zagra˝ajàcym upadkiem.

7. Pozbywanie si´ zu˝ytych wyrobów

W celu umo˝liwienia segregacji materia∏ów, z których wykonane sà wo-
domierze rodzaj materia∏u jest uwidoczniony w postaci oznaczenia na
poszczególnych cz´Êciach. Dok∏adnych informacji w tym zakresie
mo˝na zasi´gnàç u producenta. Opakowanie jest wykonane z tektury
falistej nadajàcej si´ do powtórnego wykorzystania. Mo˝na je oddaç
do ka˝dego punktu skupu makulatury. Szczegó∏owe informacje na te-
mat powtórnego przetwarzania poszczególnych materia∏ów, jak te˝
prawid∏owego usuwania odpadów udzielajà urz´dy zajmujàce si´ za-
gadnieniami gospodarki komunalnej i ochrony Êrodowiska.
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