Demonta¿ i monta¿ wstawy pomiarowej
w wodomierzach WP - Dynamic
1. Zestawienie podzespo³ów
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2. Opis podzespo³ów
1. Zespó³ liczyd³a
2. Pierœcieñ centruj¹cy
3. Obudowa zespo³u liczyd³a
4. Pierœcieñ ³¹cz¹cy
5. P³yta uszczelniaj¹ca
...
7. £¹cznik z osi¹
8. Obudowa zespo³u wirnika - ty³
9. Tarcza spiêtrzaj¹ca
10. Zespó³ wirnika
11. Pierœcieñ regulacyjny
12. Obudowa zespo³u wirnika - przód
13. Œruba kontruj¹ca
14. Trzpieñ zespo³u regulacji
15. Prêt zespo³u regulacji
16. Os³ona zespo³u przenoszenia napêdu
17. Zespó³ przenoszenia napêdu
18. Przek³adnia zespo³u przenoszenia napêdu
19. Pakiet ³o¿yskowy
20. Sprzêg³o magnetyczne
...
24. Ko³ek zabezpieczaj¹cy

3. Demonta¿ wstawy pomiarowej w wodomierzu WP-D
1. Zdemontowaæ plombê zabezpieczaj¹c¹
2. Obróciæ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pierœcieñ ³¹cz¹cy (4)
3. Wyci¹gn¹æ obudowê zespo³u liczyd³a (3) wraz z zespo³em liczyd³a (1)
4. Otworzyæ pokrywkê i wycisn¹æ od góry zespó³ liczyd³a (1)
5. Zdemontowaæ zespó³ liczyd³a z pierœcienia centruj¹cego (2)
6. Obróciæ pierœcieñ ³¹cz¹cy i zdemontowaæ z p³yty uszczelniaj¹cej (5)
7. Zdemontowaæ zabezpieczaj¹c¹ œrubê kontruj¹c¹ (13)
8. Nacisn¹æ i wyci¹gn¹æ z pomoc¹ œrubokrêta prêt zespo³u regulacji (14) od do³u z p³yty uszczelniaj¹cej (5)
9. Zdemontowaæ ko³ek - œrubê M3 (24) w górnej czêœci p³yty uszczelniaj¹cej zabezpieczaj¹cy
element pomiarowy
10. Obróciæ element pomiarowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, upewniæ siê
¿e jest ju¿ roz³¹czony i zdemontowaæ
11. Nacisn¹æ prêt zespo³u regulacji (15) ca³kowicie do wewn¹trz
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12. Wykrêciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ przedni¹ obudowê zespo³u wirnika i zdemontowaæ obudowê
zespo³u wirnika (12) poprzez obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
13. W celu demonta¿u pierœcienia regulacji (11) z obudowy zespo³u wirnika (12) nale¿y obróciæ go
maksymalnie w lewo i wyci¹gn¹æ
14. Zdemontowaæ prêt zespo³u regulacji (15)
15. Zdemontowaæ zespó³ wirnika (10)
16. Zdemontowaæ sprzêg³o magnetyczne (20)
17. Zdemontowaæ przek³adniê zespo³u przenoszenia napêdu (18) poprzez wyci¹gniêcie
18. Wypchn¹æ os³onê zespo³u przenoszenia napêdu (16) z obudowy zespo³u wirnika (12) od do³u
i wyci¹gn¹æ na zewn¹trz
19. Zdemontowaæ zespó³ przenoszenia napêdu (17)
20. Wykrêciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ z tylnej obudowy zespo³u wirnika i zdemontowaæ obudowê
zespo³u wirnika (8) poprzez obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
21. Zdemontowaæ tarczê spiêtrzaj¹c¹ (9) z tylnej obudowy zespo³u wirnika (8)
22. Wypchn¹æ pakiet ³o¿yskowy (19) zespo³u przenoszenia napêdu (17) poza obudowê
zespo³u wirnika od do³u przy pomocy œrubokrêta

4. Monta¿ wstawy pomiarowej w wodomierzu WP-D
1. W³o¿yæ pakiet ³o¿yskowy (19) zespo³u przenoszenia napêdu (17) w obudowê zespo³u wirnika
2. Umieœciæ tarczê spiêtrzaj¹c¹ (9) w obudowie zespo³u wirnika (8)
Uwaga: - wsun¹æ wypust tarczy spiêtrzaj¹cej w wg³êbienie obudowy zespo³u wirnika
- numer seryjny tarczy spiêtrzaj¹cej po monta¿u musi byæ widoczny
3. Po³¹czyæ tyln¹ obudowê zespo³u wirnika (8) do ³¹cznika z osi¹ (7) - drug¹ stron¹ w stosunku do
wypustu pierœcienia regulacyjnego - poprzez wyrównanie i skrêcenie w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i zatrzaœniêcie
4. Umieœciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ tylnej obudowy zespo³u wirnika w ³¹czniku z osi¹
5. W³o¿yæ zespó³ przenoszenia napêdu (17) od do³u i do wewn¹trz tylnej obudowy zespo³u wirnika (8)
6. W³o¿yæ os³onê zespo³u przenoszenia napêdu (16) od góry, ponad zespo³em przenoszenia napêdu
(17) w ³¹cznik z osi¹
7. Umieœciæ przek³adniê zespo³u przenoszenia napêdu (18) na zespole przenoszenia napêdu,
upewniaj¹c siê ¿e po³¹czenie jest pewne

.
8. W³o¿yæ zespó³ wirnika (10) od strony przek³adni œlimakowej
w tyln¹ obudowê zespo³u wirnika (8)
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9. Umieœciæ pierœcieñ regulacji (11) w obudowie zespo³u wirnika (12)
Uwaga: - ma³e okr¹g³e naciêcie musi byæ widoczne na po³¹czonych czêœciach
- wypust po³¹czeniowy musi byæ ustawiony w lewo do wg³êbienia
- obróciæ pierœcieñ w prawo a¿ wypust wyrówna siê ze strza³k¹
10. W³o¿yæ prêt zespo³u regulacji (15) (najpierw du¿ym otworem) w ca³oœci w otwór ³¹cznika z osi¹
po lewej stronie
11. Po³¹czyæ przedni¹ obudowê zespo³u wirnika z ³¹cznikiem z osi¹ (7) poprzez wyrównanie
i skrêcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Uwaga: - Wypust pierœcienia reguluj¹cego musi byæ po³¹czony z du¿ym otworem prêta
zespo³u regulacji
12. Umieœciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ przedniej obudowy zespo³u wirnika w ³¹czniku z osi¹
13. Obróciæ pierœcieñ regulacyjny (11) przy pomocy œrubokrêta tak a¿ ¿eberka ustawi¹ siê dok³adnie
za prowadnicami wody w obudowie zespo³u wirnika (12) (ustawienie na zero), powoduj¹c wysuniêcie
prêta zespo³u regulacji (15) z ³¹cznika z osi¹ (7)
14. Zmontowaæ sprzêg³o magnetyczne (20) na trzpieñ
15. Umieœciæ wstawê pomiarow¹ na p³ycie uszczelniaj¹cej (5) i zatrzasn¹æ do w³aœciwej pozycji poprzez
skrêcenie
Uwaga: - otwór wywiercony w ³¹czniku z osi¹ musi pokryæ siê z gwintem M3 w p³ycie
uszczelniaj¹cej
16. W³o¿yæ œrubê M3 - ko³ek zabezpieczaj¹cy (24)
17. W³o¿yæ trzpieñ zespo³u regulacji (14) od góry, upewniæ siê ¿e krzywka sprzêga siê z prêtem
zespo³u regulacji

20. W³o¿yæ pierœcieñ centruj¹cy wraz z zespo³em liczyd³a od do³u do obudowy zespo³u liczyd³a (3)
Uwaga: - zawias pokrywki musi znaleŸæ siê powy¿ej indeksu
21. Umieœciæ pierœcieñ ³¹cz¹cy na p³ycie uszczelniaj¹cej (5) i obróciæ dopóki wypusty wewn¹trz
pierœcienia ³¹cz¹cego wpasuj¹ siê ca³kowicie w uchwyty p³yty uszczelniaj¹cej
22. W³o¿yæ obudowê zespo³u liczyd³a wraz z zespo³em liczyd³a do pierœcienia ³¹cz¹cego
Uwaga: - trójk¹tny otwór w pierœcieniu ³¹cz¹cym musi korespondowaæ z trójk¹tnym otworem
w obrêbie otworu do plombowania w obudowie zespo³u liczyd³a
23. Obróciæ a¿ do zatrzymania pierœcieñ ³¹cz¹cy zgodnie z ruchem wskazówek zegara wzglêdem
obudowy zespo³u liczyd³a
24. Za³o¿yæ plombê
Uwaga: Czêœci o numerach (8) i (12) s¹ identyczne. Podczas monta¿u pozostaj¹ one w zale¿noœci
która by³a przedni¹ a która tyln¹ obudow¹ zespo³u wirnika.
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19. W³o¿yæ zespó³ liczyd³a (1) do pierœcienia centruj¹cego (2)
Uwaga: - Pozycja indeksu liczyd³a musi korespondowaæ z pozycj¹ indeksu nadrukowan¹
na pierœcieniu centruj¹cym

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

18. Dokrêciæ œrubê kontruj¹c¹ (13)

