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Technologie budoucnosti

istameter® m – technické údaje

Jmenovitý průtok

Maximální průtok

Qn (m3/h)

Qmax (m3/h)

1,5

3,0

Tlaková ztráta při Qn ∆p (bar) 0,25

Horizontální montážní

poloha tř. B

Libovolná montážní

poloha tř. A

Qmin (l/h)

Qt (l/h)

Qmin (l/h)

Qt (l/h)

30

120

60

150

Jmenovitá teplota (voda) do °C 90                               30

Jmenovitý tlak

Zkušební tlak

PN (bar)

PN (bar)

10

16

Krytí odpovídá DIN 40050: IP 65

Ukaz. spotřeba vody m3

l

5místný

3místný

Magnetická ochrana EN 14154-3

Platnost cejchování 4 roky                            6 let

Kompatibilita se všemi vestavnými díly systému istameter® 

Sídlo společnosti:
ista Česká republika s. r. o. 
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5-Stodůlky
telefon: (+420) 296 337 511
GSM: (+420) 724 033 103
fax: (+420) 296 337 599
e-mail: ista@ista.cz
www.ista.cz

Princip měření vícevtokový lopatkový vodoměr

Provedení pro teplou vodu 1,5 pro studenou vodu 1,5

Číslo výrobku
standard
istameter® m memo
istameter® m radio
istameter® m mbus

15521
15521 +19400
15521 +19401
15521 +19402

15621
15621 +19400
15621 +19401
15621 +19402

Vodoměr istameter® m je důsledná inovace mnohokrát osvědčeného originálního 
istametru®. Ve formě modulárního vodoměru nabízí istameter® m pouze s jedním 
měřidlem řešení pro každou technologii a aplikaci.

istameter® m

Vodoměry



Zajistěte si již dnes 
technologie budoucnosti

Popis funkce

Originální vodoměry istameter® m 
pro teplou a studenou vodu

jsou vysoce spolehlivé vícevtokové 

lopatkové měřiče. Výhoda 

vícevtokových lopatkových měřičů 

spočívá v rovnoměrném zatížení 

lopatkového kola a tím také ve 

zvýšené stabilitě měření. Magnetická 

spojka přenáší rotaci lopatkového 

kola na počítadlo. Elektronická 

varianta istametru® m 

s mikroprocesorem umožňuje 

odečet k určitému datu díky 

ukládání spotřebních hodnot.

Výkonnostní charakteristika

Jako zcela suchoběžné měřidlo 

zajišťuje istameter® m  nejvyšší 

provozní jistotu a přesnost měření. 

Počítadlo nepřichází do styku 

s protékající vodou - zabraňuje se 

tak vzniku usazenin v počítadle. 

Vodoměry istameter® m jsou 

montovány na vestavné díly. Díky 

tomuto oddělení stačí při výměně 

vyměnit pouze počítadlo.

Bezpečná investice

V základní verzi je istameter® m
dodáván s nasazeným prázdným

modulem. Díky modulární stavbě

istametru® m je možné prázdný

modul kdykoliv snadno a rychle

odstranit a tak získat základ pro

následující verze vodoměrů:

Přesné vyúčtování teplé
a studené vody ke dni odečtu

Pomocí modulu s měřením ke dni 

odečtu istameter® m memo stanovuje 

každý vodoměr odpovídající spotřebu 

vody na den přesně. Tak je možné 

například v kombinaci 

s elektronickými rozdělovači topných 

nákladů určit individuální spotřebu 

tepla a – díky istametru® m memo – 

i vody přesně k danému dni odečtu.

Profesionálně
a individuálně

Nejvyšší komfort a největší možnou 

fl exibilitu při vyúčtování vody podle 

spotřeby nabízí inovativní vodoměr 

s rádiovým přenosem istameter® m 
radio. Doby, kdy bylo nutné všechny 

vodoměry odečítat jednotlivě 

v bytech nájemníků jsou již pryč.

Přesně kontrolovat, 
pružně reagovat

Inteligentní energetický management 

– žádný problém s istametrem® m 
mbus. Stejně jako u vodoměrů 

s rádiovým přenosem jsou 

i s pomocí istametru® m mbus pryč 

doby, kdy byli nájemníci ve svých 

bytech rušeni. Zvýšení kvality bydlení 

a přehled o spotřebě vody celé 

budovy v kterémkoliv okamžiku, to 

nabízí vodoměr istameter® m mbus.

s měřením ke dni odečtu

▼
 istameter® m memo

s rádiovým přenosem

▼
 istameter® m radio

s M-busem

▼
 istameter® m mbus

Perspektivní technologie:
vodoměr istameter® m – dnes a zítra

Montáž zasouvatelný na všechny istametry® m

Technologie přenosu elektronicky bez zpětné vazby

indikace zpětného toku

nemagnetická

Rozhraní optické rozhraní

Uložené hodnoty aktuální naměřená hodnota

18 měsíčních konečných hodnot

2 hodnoty ke dni odečtu

Krytí IP 65

Rozlišení 10 l

Teplotní rozsahy

Okolní teplota

Skladování

Přeprava

  + 5 až + 55 °C

  - 5 až + 45 °C

  - 20 až  + 70 °C

Životnost 10 let + 1 rok doba skladování

+ 1 rok rezerva

Všechny istametry® m jsou 
vybaveny impulsním vysílačem 
ve formě refl exního segmentu, 
který se nachází na počitadle 
vodoměru.

Při použití libovolného z nabízených 

modulů – den odečtu, rádio nebo 

M-bus – přenáší vodoměr stav 

počitadla přes tento vysílač na 

elektroniku instalovanou  

v jednotlivých modulech. Tento 

přenos probíhá elektronicky 

bez zpětné vazby a zaručuje tak 

bezpečný, nemagnetický přenos 

výsledků měření z vodoměru na 

moduly.

Vše je možné

Všechny istametry® m mohou být 

moduly pro odečet ke dni odečtu, 

s radiovým přenosem nebo 

M-busem vybaveny přímo nebo 

dodatečně kdykoliv později. 

Rozhodněte se již dnes pro 

technologii zítřka.

Technické údaje pro všechny moduly:


