Tecnologia em medição

MNK-RP-L
Hidrômetro multijato
com totalizador úmido
Hidrômetro para água
fria potável
com roletes protegidos
com carcaça em plástico de engenharia

Tudo o que conta.

Tecnologia em medição

MNK-RP-L
Hidrômetro multijato com totalizador úmido para
água fria potável com roletes protegidos
Nosso hidrômetro multijato com totalizador úmido é um
aperfeiçoamento da clássica linha MNK-RP. Nossos engenheiros conseguiram combinar o consolidado inserto
de medição com uma carcaça de plástico de engenharia resistente à pressão, apropriada para a aplicação em
água potável. O resultado é o inovador MNK-RP-L.
Sua característica principal é o baixo início de funcionamento e desempenho seguro, mesmo estando sujeito a
águas de qualidade nociva ou a efeitos de dezincificagurança, mesmo funcionando sob condições climáticas
extremas.

Q3 = 2,5 m³/h

pressure loss [bar]

ção. O rolete totalizador protegido pode ser lido com se-

Q3 = 4,0 m³/h

O princípio de construção do MNK-RP-L com transmissão direta da câmara de medição ao totalizador garante
uma proteção padrão contra tentativas de manipulação
ou interferências.
Dados técnicos

Visão geral das características de desempenho
■■Robusto, leve e concebido de forma inteligente
■■Aprox. 50% mais leve que a carcaça de latão
■■Carcaça feita de plástico de alta qualidade,
resistente aos raios ultravioleta
■■ Temperatura operacional 30°C, com segurança até 50°C
■■Pressão operacional PN10
■■Faixa de exibição 0,05 l a 99.999 m³
■■As instruções de instalação para hidrômetros de plástico devem ser seguidas!
■■Pré-equipado para gerador de impulso
■■Ideal para aplicações em locais com alto índice de furto
de medidores
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Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por eventuais equívocos e erros de impressão.
ZENNER é uma marca registrada da ZENNER International GmbH & Co. KG.
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