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1. Опис 

Лічильники призначені для вимірювання об'єму води, що проходить крізь них. Тип лічильника: іригаційний, сухохід. 

Можуть використовуватися для технологічного, а також комерційного обліку води у трубопроводах систем водопостачання 
та зрошення. Придатні для обліку промислової (технічної) води, а також стічних вод, які не містять крупних механічних 

домішок та жиру. 

Лічильники з імпульсним виходом можуть застосовуватися як первинні перетворювачі витрати у складі 

автоматизованих систем обліку та дозування води. Лічильники мають спеціальну конструкцію вимірювального механізму з 

тангенціальною крильчаткою, яка розміщується у верхній частині вимірюваного потоку води, що підвищує надійність 

роботи крильчатки при наявності у воді таких складових як пісок та ін. 

Робочий діапазон температури води: від 1°С до +50°С. Максимальний робочий тиск 1,6 МПа (16 бар). Стандартна 

довжина передавача імпульсів 2 м. Максимальна потужність передавача імпульсів 10 Вт. Максимальна напруга 

переключення 12 В. Максимальний струм переключення 0,5 А. Тип приєднання: фланцевий. Допустима відносна похибка в 

діапазоні витрат: ±  5 % - в інтервалі від Q1 (включно) до Q4; При зниженні витрати менш ніж Q1 метрологічні характеристики 

не нормуються. Лічильник води не потребує під час експлуатації ніякого технічного обслуговування. Лічильник може бути 

встановлений у горизонтальний (циферблатом догори) або вертикальний трубопровід. 
 

 Маркування «х10» на лічильному механізмі свідчить про те що показники необхідно помножити на 10. 
 

2. Технічні характеристики 
 

Характеристики лічильників 
Номінальний діаметр, мм 

50 65 80 100 125 150 200 250 

Максимальна об’ємна витрата Q4 м3/год 70 100 150 250 350 500 900 1400 

Номінальна об’ємна витрата Q3 м3/год 25 40 63 100 175 250 400 700 

Перехідна об’ємна витрата Q2 м3/год 4,5 8 10 11 12 15 30 45 

Мінімальна робоча об’ємна 

витрата 
Q1 м3/год 1,2 2 3 4.8 8 10 18 30 

Діапазон відлікового - м3 
9999999 

Ціна одиниці найменшої 
поділки 

- м3 
0,005 

Довжина L мм 200 200 225 250 250 300 350 450 

Радіус фланців h мм 75 85 95 105 120 135 160 190 

Висота H 
 мм 230 240 250 260 280 305 335 385 

          

Маса - кг 9 10 12 16 20 25 38 43 

 



 

3. Габаритні та приєднувальні розміри 

 

 

ДІАМЕТР (mm) ДОВЖИНА ШИРИНА ВИСОТА 

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ 

ВАГА (кг) 
D2 (mm) 

ДІАМЕТ

Р 

ФЛАНЦ

Я 

D1 (mm) 

ДІАМЕТР 

УЩІЛЬНЕН

НЯ 

З'ЄДНУВАЛЬ
НИЙ БОЛТ 

(PCS-Dn) 

65 200 185 255 185 145 4-М16 14.77 

80 225 200 265 200 160 8-М16 16.87 

100 250 220 275 220 180 8-М16 17.82 

125 250 245 285 250 210 8-М16 19.85 

150 300 285 310 285 240 8-М20 49.20 

200 350 345 370 340 295 8-М20 67.55 

50 200 165 235 165 125 4-М16 13.72 

 

4. Комплектація   
4.1 В комплектацію лічильника входить: 

лічильник води -1 шт.: 
упаковка -1 шт.: 

паспорт -1 шт.  

5. Зберігання, монтаж та експлуатація 

5.1. Транспортування та зберігання лічильників має відбуватись в упаковці виробника, транспортом та приміщеннях 

захищених від попадання опадів. При зберіганні, температура навколишнього середовища має бути в межах від 0 до +45 °С. 

5.2. Лічильник встановлюється в легкодоступному місці, що забезпечить безперешкодне зняття показань, сервісні роботи, 

монтаж чи демонтаж. При встановленні переконайтесь, що стрілка яку нанесено на корпусі лічильника співпадає з напрямком 

потоку води, що лічильник відповідає характеристикам трубопроводу. 

5.3. Перед встановленням лічильника на трубопроводі, видаліть всі сторонні матеріали всередині труб (розчин, пісок і т.д.), 

переконайтеся, що труба чиста. 

5.4. Необхідно захищати лічильник від ударів під час транспортування, монтажу та експлуатації. 
5.5. Монтаж та введення в експлуатацію лічильників води, що призначені для комерційного обліку, повинен проводитись 

організаціями, які мають відповідний дозвіл, ліцензію тощо. 

5.6. Пуск води повинен відбуватись поступово, за для уникнення гідро удару. 

5.7. Рекомендується до та після лічильника встановити запірні вентилі відповідного діаметра. 

5.8. Трубопровід повинен бути надійно зафіксований аби виключити можливість переміщення або вібрації встановленого 

лічильника води. 

5.9. Не допускається монтаж та експлуатація лічильника, якщо можливе замерзання води в середині лічильника або 

трубопроводу. 
5.10. Забороняється проведення зварювальних робіт поряд із встановленим лічильником. 

6. Монтаж і підготовка до роботи 
6.1 Перед монтажем лічильників слід провести зовнішній огляд і перевірити: комплектність; відсутність механічних 

пошкоджень лічильника і приєднувальних фланців; цілісність пломби; чіткість маркування. 

6.2 Лічильники необхідно встановлювати в місцях, зручних для зняття показань, технічного обслуговування і 

монтажу/демонтажу (рис.3). Обов’язковою умовою є повне заповнення трубопровода водою під час експлуатації. Монтаж 

і введення в експлуатацію лічильників повинна здійснювати організація, яка має відповідний дозвіл та ліцензію 

 
 
 
 
 
6.3. Монтаж лічильників: 

6.3.1.Підготувати ділянку трубопроводу для монтажу. Прямі (вимірювальні) ділянки до лічильника повинні складати 5 DN і 

після лічильника 3 DN. Номінальний внутрішній діаметр вимірювальних ділянок повинен відповідати DN лічильників. 

Приєднання вимірювальних ділянок до трубопроводу з більшим або меншим діаметром здійснюється за допомогою конусних  

перехідників. 

Підхідну частину трубопроводу необхідно ретельно очистити від піску і механічних частинок. 

6.3.2. Перед лічильниками слід передбачити монтаж відсічних вентилів (кранів). 
6.3.3.Лічильник встановлюється таким чином, щоб стрілка на корпусі співпадала з напрямком руху води. Лічильники 

повинні встановлюватись в трубопровід без натягу, навантажень та перекосів. Підхідна і відвідна дільниці 

трубопроводу повинні бути відповідним чином закріплені. 
Після монтажу не повинно мати місце протікання води в місцях сполучень лічильників з трубопроводом. 



Після проведення монтажу обертальним рухом слід встановити відліковий пристрій в положення, зручне для відліку 

показань. Після монтажу не повинно мати місце протікання води в місцях сполучень лічильників з трубопроводом. 

Лічильник може бути встановлений у горизонтальний (циферблатом догори), вертикальний або трубопровід під 

нахилом. 

 

7. Вказівки по експлуатації: 

       7.1 Нормальна робота лічильників можлива тільки в тому випадку, якщо їхній монтаж виконаний у відповідності з 

розділом 8 цього паспорту. 
При експлуатації лічильників слід враховувати, що при витратах води менших ніж Q1 та протіканню води в зворотному 

напрямку похибка лічильників не нормується. 
       7.3 При експлуатації лічильники не повинні зазнавати гідроударів. 
       7.4 Забороняється проведення зварювальних робіт поблизу місць монтажу лічильників. 

7.5 При зніманні показів з лічильників слід керуватися відомостями, наведеними в п. 5 цього паспорту. 

7.6 В процесі експлуатації необхідно: 

- візуально перевіряти герметичність в місцях монтажу лічильників; 
- протирати лічильники від бруду і пилу, стежити за цілісністю пломб. 

У випадках, коли вода проходить крізь лічильники і показання відлікового пристрою не змінюється, необхідно 

терміново звернутися в спеціалізовану ремонтну організацію. 
       7.7 Умови експлуатації лічильників: 

- температура навколишнього повітря від 5 до 30 °С; 

- відносна вологість повітря до 80 %. 

 
8.Повірка 

Відповідно до Наказу №1747 від 13.10.2016 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, міжповірочний 

інтервал складає 4 роки. По закінченню цього терміну, зверніться до уповноваженої організації по проведенню даних робіт. 
Якщо повірка лічильника не була вчасно виконана, заявлені метрологічні показники та характеристики не гарантуються. 

Первинну повірку лічильники проходять під час виробництва на заводі. 

Після ремонту лічильники води підлягають позачерговій повірці. Якщо пошкоджений повірочний знак (пломба) не 

гарантуються технічні характеристики, властивості лічильника води. 

 

9.Гарантійні зобов’язання:

 

 

  

Гарантійний термін - 24 місяці з дня продажу при умові дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та 

зберігання, але не більше 36 місяців з дати виготовлення. 

Гарантійні зобов’язання поширюються на дефекти, які виникли по вині виробника. 

Гарантійні зобов’язання щодо браку, а також понесених в зв’язку з цим збитків, обмежуються ремонтом або заміною 

дефектних виробів. 

У випадку відмови лічильника на протязі гарантійного терміну по вині виробника, споживач має право на безкоштовний 

ремонт виробником чи постачальником. 

Гарантія втрачає силу в наступних випадках: 
Використання виробу не за призначенням; 

Механічні ушкодження корпусу та лічильного механізму; 

Пошкодження пломби; 

Вихід з ладу вимірювальних механізмів внаслідок тривалої роботи лічильника з витратою води більше номінальної, 

або внаслідок гідравлічних ударів; 

Порушувалися вимоги Розділу 5 цього Паспорту; 

Температурна деформація крильчатки (вимірювальної частини), у тому числі зварювальних робіт на трубопроводі, 

поблизу лічильника; 

Заклинений механізм в наслідок попадання механічних часток; 

Не заповнені всі поля гарантійного талону, та відсутній паспорт. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантійний талон 
 

Лічильник води W________IR       DN_______ 
 

Серійний номер  ____________________  

 

Дата виготовлення (первинна повірка)  __________________  

 

 

Дата продажу  ________________ м.п. 

 
 

Виробник: BAYLAN OLCU ALETLERI SAN. ТІС. LTD. ТІ. / Туреччина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ Дата 
повірки 

Результати повірки ПІП повірника Підпис, печатка 

     

     

     

     

Дата монтажу  ___________________ м.п. 
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