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Pocz¹tek nowej ery
Rozpoczê³a siê nowa era – za spraw¹ nowego wodomierza przemys³owego Meistream pomiary zu¿ycia wody nie
bêd¹ ju¿ takie jak przedtem. Meistream przenosi do historii dotychczasowe podejœcie i zasady pomiaru zu¿ycia wody.
Od tej pory do przesz³oœci nale¿y koniecznoœæ wyboru wodomierzy dla zmiennych przep³ywów i ró¿nych aplikacji.
Woda jest cennym surowcem, a jej zasoby na œwiecie kurcz¹ siê. Wzrastaj¹ce koszty ochrony œrodowiska, problemy
wycieków i nieszczelnoœci, coraz wy¿sza cena wody oraz du¿y wp³yw ww. czynników na przemys³ ukierunkowa³y nowe
myœlenie u dostawców wody i sta³y siê wyzwaniem dla producentów wodomierzy. Odpowiedzi¹ Sensus na powy¿sze
problemy jest Meistream.
Od samego powstania w 1843 roku Sensus by³ prekursorem w prze³amywaniu i torowaniu nowych technologii
opomiarowania zu¿ycia wody. Poprzez trafne wychwytywanie trendów na rynku oraz uwa¿ne ws³uchiwanie siê w
globalne potrzeby jego klientów Sensus przedstawia³ i wdra¿a³ nowe idee i zasady opomiarowania wody. Sensus przez
wiele lat pod ró¿nymi szyldami tak znanych marek jak MEINECKE, SPANNER POLLUX, SOCAM czy PREMEX by³ zawsze
pionierem zmian. Meistream jest nasz¹ najnowsz¹ innowacj¹.
Meistream, najnowszy wodomierz przemys³owy z Sensus niesie z sob¹ wielk¹ spuœciznê. Stosuj¹c opatentowana,
unikaln¹ zasadê pracy wirnika zapewnia nieznan¹ dot¹d elastycznoœæ przy doborze wodomierzy przemys³owych,
gwarantuj¹c optymalne opomiarowanie sieci wodoci¹gowych.
W zale¿noœci od potrzeb u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru spoœród dwóch wersji: Meistream oraz Meistream Plus.

Meistream
£¹czy w sobie mo¿liwoœæ eksploatacji przy bardzo
du¿ych przeci¹¿eniach charakterystycznych dla
wodomierzy Woltmana (z poziom¹ osi¹) typu WP z
umo¿liwieniem pomiaru ma³ych przep³ywów
charakterystycznych dla wodomierzy Woltmana (z
pionow¹ osi¹) typu WS. Tym samym otrzymujemy
doskona³y wodomierz w klasie metrologicznej B.
•
•

•
•

•
•

Mo¿liwoœæ zabudowy w dowolnej pozycji
bez ¿adnego wp³ywu na parametry
metrologiczne.
Wyjmowana wstawa pomiarowa,
kompatybilna z dobrze znanymi korpusami
wodomierzy typu WP Dynamic Sensus
Metering Systems.
Redukcja kosztów zakupu w wyniku
mo¿liwoœci zmniejszenia wielkoœci
wodomierza (optymalizacja doboru).
Przygotowanie do systemów zdalnego
odczytu AMR: M-Bus, GSM, stacjonarne
sieci radiowe, rozwi¹zania odczytów
inkasenckich, rejestracje danych,
generowanie impulsów.
Trwa³a konstrukcja.
Szeroki zakres pomiarowy obejmuj¹cy
dotychczasowy zakres wodomierzy WS i WP
Dynamic.

Meistream Plus
Meisteram Plus spe³nia wymagania klasy
metrologicznej C. Pozwala na pomiar znacznie
wiêkszych przep³ywów ni¿ zwyk³y wodomierz
jednostrumieniowy przemys³owy, jednoczeœnie
redukuj¹c straty ciœnienia i bêd¹c mniej czu³ym na
zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w wodzie.
•
•

•
•

•

Zwiêkszenie dochodów dostawców wody –
mo¿liwoœæ pomiaru zu¿ycia przy minimalnych
strumieniach objêtoœci.
Wyjmowana wstawa pomiarowa,
kompatybilna z dobrze znanymi korpusami
wodomierzy typu WP Dynamic Sensus
Metering Systems.
Redukcja kosztów zakupu w wyniku
mo¿liwoœci zmniejszenia wielkoœci
wodomierza (optymalizacja doboru).
Przygotowanie do systemów zdalnego
odczytu AMR: M-Bus, GSM, stacjonarne sieci
radiowe, rozwi¹zania odczytów inkasenckich,
rejestracje danych, generowanie impulsów.
Trwa³a konstrukcja.

Jak to dzia³a?
Wirnik w kszta³cie kuli zgodnie z opatentowan¹ zasad¹ w swobodny sposób p³ywa pomiêdzy dwoma ³o¿yskami. Przy
minimalnym strumieniu wirnik rozpoczyna swój pierwszy obrót i oddala siê od promieniowego ³o¿yska. W miarê
wzrostu strumienia wirnik centruje siê samoistnie, równie¿ osiowo i nie obci¹¿a osi ³o¿ysk.
Konstrukcja wirnika i forma jego ³opatek jest rezultatem wielu lat badañ, rozwoju i testów. W efekcie uzyskano
optymalne rozwi¹zanie, które zapewnia sta³e parametry metrologiczne przy minimalnych, maksymalnych jak i
przeci¹¿eniowych wartoœciach strumieni objêtoœci wystêpuj¹cymi w sieci wodoci¹gowej.
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Jakich korzyœci dostarcza Meistream ?
Meistream mo¿e byæ instalowany w dowolnej pozycji zabudowy bez ¿adnego
wp³ywu na parametry metrologiczne.
• Szybsza i prostsza zabudowa bez koniecznoœci zapewnienia pozycji poziomej
- mo¿liwoœæ elastycznego projektowania przy³¹cza wodomierzowego.
• Zmniejszenie kosztów zakupu wodomierzy – jeden typ wodomierza spe³nia
wymagania kilku dotychczasowych.
• Zwiêkszenie dochodów ze sprzeda¿y wody – mo¿liwoœæ opomiarowania
zu¿ycia przy minimalnych strumieniach objêtoœci.
Wymienna wstawa pomiarowa – kompletny wk³ad pomiarowy
• Zapewnienie optymalnej gospodarki wodomierzowej – jedna wstawa
pomiarowa pasuje do kilku wielkoœci korpusów.
• Mo¿liwoœæ adaptacji wstawy pomiarowej Meistream do korpusów wodomierzy
Meinecke / Invensys i Sensus typu WP Dynamic – na œwiecie
eksploatowanych jest ponad 500.000 tego typu wodomierzy.

Meistream dostêpny jest w wielkoœciach DN 40 mm – DN 150 mm
o d³ugoœciach, zgodnych z ISO i DIN oraz innymi na zamówienie.
• Optymalne projektowanie sieci oraz spe³nienie specjalnych wymagañ
u¿ytkownika.
• Ciœnienie robocze PN 16 lub PN 40.
Konstrukcja Meistream jest trwa³a i niezawodna, kompatybilna z dowolnymi
instalacjami wodoci¹gowymi.
• Liczyd³o Meistream jest ca³kowicie szczelne wg wymagañ IP68 oraz
standardowo jest przygotowane do zdalnych odczytów AMR
– mo¿liwoœæ zabudowy modu³u HRI.
• Wirnik Meistream doskonale radzi sobie z zanieczyszczeniami w wodzie
bez pogorszenia parametrów metrologicznych.
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Przygotowanie do systemów zdalnego odczytu AMR – wodomierz mo¿e byæ
wyposa¿ony w modu³ HRI, jest kompatybilny z radiowymi systemami mobilnymi,
stacjonarnymi sieciami radiowymi oraz GSM dla rozwi¹zañ odczytu
automatycznego (AMR)
• Wiêksze mo¿liwoœci i elastycznoœæ w projektowaniu.
• Zwiêkszenie dochodów ze sprzeda¿y wody.
• Redukcja kosztów odczytu wodomierzy.
• Detekcja wycieków poprzez ustawienia parametrów alarmu.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Parametry metrologiczne Meistream umo¿liwiaj¹ zmniejszenie wielkoœci
wodomierza (optymalizacja doboru) daj¹c tym samym efektywniejsze rozwi¹zania
kosztowe dla projektowanej sieci.

