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1.  INTRODUCERE 
Modulul radio E-RM 30 asigură preluarea datelor din apometrul special conceput şi 
transmiterea lor prin radio. Permite astfel citirea consumului de apă fără intrarea în 
apartament. În aşa fel sistemul vă asigură intimitatea. 

Antena modulului E-RM 30 are un câștig foarte bun. Acest lucru face posibilă citirea 
datelor fără probleme şi fără intrarea în apartament şi chiar în cazul instalării apometrelor 
în canalele tehnice ale blocurilor cu mai multe etaje. Citirea datelor poate fi făcută de 
operatorul firmei care face facturarea cu ajutorul unităţii mobile de citire din afara imobilului. 
Dacă doriţi informaţii în fiecare zi on-line, citirea poate fi făcută cu ajutorul unui sistem 
central de citire CRS 40 instalat în imobil. Citirea se poate face în acelaşi timp cu modulele 
altor aparate cu același sistem radio. 

Utilizatorul poate controla cantitatea de apă consumată cu ajutorul afișajului analogic al 
apometrului. Spre diferenţă de apometrul clasic, modulul radio E-RM 30 poate distinge 
sensul de curgere a apei -  astfel este posibilă depistarea eventuala manipulare a 
apometrului (inversarea lui). 

Modulul radio se poate asigura cu un sigiliu  mecanic împotriva demontării nedorite. 
Împotriva demontării modulul este asigurat şi cu un sigiliu electronic, care permite 
identificarea manipulării neautorizate şi înregistrează data exactă a acestei manipulări.  De 
asemenea, la unele tipuri este posibilă identificarea încercări de influenţare a apometrului 
cu ajutorul câmpului magnetic (prin amplasarea unui magnet puternic). Informaţia detaşării  
modulului sau a influenţării cu ajutorul câmpului magnetic este transmisă prin semnal radio.    

Cu ajutorul interfeţei infraroşu se pot citi din memoria aparatului valorile consumului direct 
şi invers pentru ultimele 12 luni. 
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2.  DESCRIERE 
Modulul radio E-RM 30 este folosit pentru citirea cantităţilor de apă folosite înregistrate de 
apometrul mecanic şi transmiterea prin unde radio a acestor date. Apometrul mecanic este 
dotat cu un disc rotitor prevăzut cu un sector reflectorizant. Informaţia privind consumul de 
apă este obţinută prin detectarea continuă a poziţiei discului. Detectarea poziţiei discului 
este pe baza principiului optoelectric cu identificarea sensului de rotire. În acest fel este 
posibilă măsurarea consumului în ambele sensuri. 

Modulul radio E-RM 30 nu are display – este dotat cu interfaţă infraroşu cu comunicare în 
ambele sensuri, cu ajutorul căreia se pot obţine informaţii despre parametrii setaţi, 
funcţionarea modulului şi a altor parametri (vezi  capitolele 5.2. Citirea datelor, 
determinarea parametrilor şi a regimului de lucru şi 5.3. Schimbarea regimului de lucru). 

Unele tipuri E-RM 30 (vezi capitolul 2.1. Lista tipurilor) înlesnesc detecţia încercării de 
influenţare a apometrului cu un câmp magnetic exterior – plasarea unui magnet. Transferul 
de date este bazat pe principiul optoelectric şi de aceea nu este influenţat de câmpul 
magnetic, la fel ca şi modul de lucru al modulului. 

Modulul radio este dotat cu sigiliu electronic. Dacă modulul radio a fost demontat în mod 
nejustificat, modulul salvează în memorie data violării sigiliului şi informaţia va fi transmisă 
în pachetul de date. Modulul rămâne în regimul de lucru şi în cazul reinstalării pe 
apometru va continua să înregistreze consumul. 

 

Imaginea 1: Modulul radio E-RM 30 cu apometrul JS 

modulul radio E-RM 30 

apometrul JS 

antena 

ferestra diodei infraroşu 

sigiliul mecanic 

afișajul apometrului 

senzorul de înregistrare 



 

E-RM 30      decor press 
 
 Manual de instalare, utilizare și service    M2013/03a 

5 / 19 

2.1.  LISTA TIPURILOR 

Modulul radio E-RM 30 este fabricat în mai multe variante, care se deosebesc atât prin 
tipul apometrului pentru care sunt destinate cât şi prin lungimea antenei şi posibilitatea de 
a detecta câmpul magnetic (vezi tabela de mai jos). 

Versiunea cu antena scurtă (cca. 15 mm) este destinată pentru locurile unde nu este posibilă folosirea 
antenei standard. Având în vedere însă scăderea puterii semnalului este recomandat – dacă este posibil, 
folosirea antenei cu lungimea standard. 

        Tip      Apometru Antena Perioada de 
facturare 

Durata 
proiectată de 

viaţă a 
bat.(ani) 

Detectarea 
câmpului 
magnetic 

E-RM 
30.101 

GSD8-RF 

standard 

anuală 

6+1 (rezerva) - 

E-RM 
30.102 

lunară 

E-RM 
30.111 

scurtă 

anuală 

E-RM 
30.112 

lunară 

E-
RM 30.201 

JS 

standard 

anuală 

6+1 (rezerva) - 

E-RM 
30.202 

lunară 

E-RM 
30.211 

scurtă 

anuală 

E-RM 
30.212 

lunară 

E-RM 
30.301 

JS 

standar
d 

anuală 

10+1 
(rezerva) 

DA 

E-RM 
30.302 

lunară 

E-RM 
30.311 

scurtă anuală 

E-RM 
30.312 

lunară 

 

Avertizare! 

Modulele radio E-RM 30 destinate pentru un anumit tip de apometre NU SE POT 
folosi la alt tip.  Modulul radio E-RM 30.101 de exemplu nu poate fi folosit pentru 
apometrele JS. Producătorul nu răspunde de erorile de măsurare din cauza 
schimbării modulului radio. 

ATENŢIUNE: În prezent se produc NUMAI modulele radio E-RM 30.301 şi E-RM 
30.302! 
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3.  CONSTRUCŢIA ŞI DATELE TEHNICE 

3.1.  DATELE TEHNICE 

Temperatura mediului 
    

5 până 50 °C 

Perioada de facturare vezi capitolul 2.1. Lista tipurilor 

Datele salvate în 
memorie 

consumul pe 12 luni trecute (în sensul normal şi invers) 

Citirea datelor radio şi infraroşu 

Protecţia împotriva 
influenţării 

detectarea consumului în sens invers (la întoarcerea 
apometrului) 

sigiliul electronic – înregistrarea datei demontării modulului 

detectarea câmpului magnetic (> 3 mT) – doar E-RM 30.3** 

posibilitatea sigilării modulului cu apometrul 

Salvarea datelor zilnic salvează datele consumului şi timpul real 

Controlul funcţiilor automată 

Dimensiuni 70 x 44 x 71 mm 

Alimentarea baterie lithiu 3 V 

Durata calculată de 
viaţă a bateriei 

Vezi capitolul 2.1. Lista tipurilor 

Material polycarbonat 

Acoperire  IP64 

Clasa climatică şi 
mecanică 

B 

Clasa electromagnetică E1 

Frecvenţa de emisie 868 MHz 

Puterea de emisie < 5 mW 

Clasa ciclului de lucru 1 (procent din  ciclul de lucru <0,1 %) 

Durata emisiei < 8 ms 

Perioada de citire 
(emisie mai frecventă) 

E-RM 30.**1 (perioada de facturare anuală) 

• 60-66 secunde prima lună după perioada de facturare 
• 240-246 secunde restul anului 
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E-RM 30.**2 (perioada de facturare lunară) 

• 60-66 secunde în primele 3 zile după perioada de 
facturare 
• 240-246 secunde restul lunii 

Distanţa de acoperire Până la 500 m (cu antena standard a mod., citirea cu antena 
ZZ P-868) 

Obs.: Orice construcţii metalice ca de ex. armaturi, 
ascensoare, tablouri electrice pot influenţa negativ distanţa de 
acoperire 

Codificarea datelor da 

Datele disponibile prin 
citirea  radio (pentru 
structura exactă a 
datelor, consultaţi 
manualul software-ului 
de decodare) 

 

E-RM 30.*** 

• seria de fabricaţie 
• valoarea absolută instantanee a consumului în sens 
normal 
• valoarea absolută instantanee a consumului în sens 
invers 
• consumul din perioada de facturare precedentă, in sens 
normal 
• consumul din perioada de facturare precedentă, in sens 
invers 
• data citirii (ziua, luna, anul) 
• data începutului perioadei de facturare 
• starea sigiliului electronic   
• starea detecţiei câmpului magnetic (doar la E-RM 
30.3**) 

Datele disponibile citite 
prin interfaţa infraroşu 
(pentru structura exactă 
a datelor, consultaţi 
manualul software-ului 
de decodare) 

E-RM 30.**1 

• seria de fabricaţie 
• data începutului perioadei de facturare 
• consumul în sensul normal pentru 12 luni precedente (-
1 až -12) 
• consumul în sensul invers pentru 12 luni precedente (-1 
až -12) 
• data citirii 
• valoarea consumului în sensul normal pentru perioada 
de facturare actuală 
• valoarea consumului în sensul invers pentru perioada 
de facturare actuală 
• consumul din perioada de facturare precedentă, in sens 
normal 
• consumul din perioada de facturare precedentă, in sens 
invers 
• consumul în sensul normal din perioada penultimă a 
perioadei de facturare. 
• consumul în sensul invers din perioada penultimă a 
perioadei de facturare. 
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• data activării sigiliului electronic 
• data violării sigiliului electronic 
• regimul de funcţionare a modulului radio 
• data influenţării câmpului magnetic (doar la E-RM 
30.3**) 
 

E-RM 30.**2 

• seria de fabricaţie 
• data începutului perioadei de facturare 
• consumul în sensul normal pentru 12 luni precedente (-
1 až -12) 
• consumul în sensul invers pentru 12 luni precedente (-1 
až -12) 
• data citiri 
• valoarea consumului în sensul normal pentru perioada 
de facturare actuală 
• valoarea consumului în sensul invers pentru perioada 
de facturare actuală 
• data activării sigiliului electronic 
• data violării sigiliului electronic 
• regimul de funcţionare a modulului radio 
• data influenţării câmpului magnetic (doar la E-RM 
30.3**) 

3.1.1.  Construcţia modulului radio E-RM 30 

E-RM 30 este compus din carcasa superioară cu fereastra pentru comunicarea infraroşu şi 
partea inferioară a carcasei cu fereastra pentru înregistrarea poziţiei discului reflectorizant. 
Ambele părţi ale carcasei protejează placa cu circuitele imprimate şi componentele 
electronice, antena şi bateria. Aparatul este dotat cu microprocesor 16-bit cu consum mic, 
modulul de emisie radio şi bateria de alimentare cu lithiu. Partea inferioară a carcasei este 
prinsă cu trei şuruburi de partea superioară şi etanşată împotriva apei cu o garnitură de 
cauciuc. 

Ambele părţi ale carcasei sunt din material plastic. Pe partea superioară a carcasei sunt 
marcate cu laser tipul modulului radio, seria de fabricaţie în formă numerică şi cu codul de 
bare, eventual logo clientului. 

4.  REGIMURILE DE LUCRU ALE MODULULUI RADIO 
Modulul radio E-RM 30 poate fi în următoarele patru regimuri de lucru: 

• regim economic 
• regim automat de activare 
• regim de lucru 
• regim de eroare 
 
Descrierea modalităţii de schimbare a regimului modulului radio îl găsiţi în capitolul 5.3. 
Schimbarea regimului de lucru. 

4.1.  REGIMUL ECONOMIC 

Regimul economic este avantajos pentru o perioadă mai îndelungată de depozitare. În 
regimul economic, modulul radio nu execută detectarea poziţiei discului reflectorizant (nu 
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înregistrează consumul apei) şi nu transmite datele, doar actualizează timpul real şi 
efectuează operaţiile legate de timpul real. În regimul economic sigiliul electronic nu este 
activ şi consumul de energie este redus la minimum. Perioada de depozitare nu ar trebui 
să depăşească un an. 

După montarea pe apometru şi sigilare trebuie să se facă activarea  - descriere vezi 
capitolul 5.3.1. Trecerea modulului radio în regimul de lucru. 

Avertizare! 

Dacă modulul radio E-RM 30 nu este activat, în regimul economic nu înregistrează 
consumul şi nu  transmite datele prin radio! 

4.2.  REGIMUL AUTOMAT DE ACTIVARE 
Regimul automat de activare este util pentru o mai uşoară montare a modulului radio. Montarea se reduce 
doar la cuplarea modulelor radio cu apometrele şi sigilarea lor. 

Trecerea în regimul de lucru se face automat: în regimul automat de activare, modulul 
radio testează în intervale regulate prezenţa discului reflectorizant al apometrului. În cazul 
când detectează acest disc, se activează măsurarea consumului apei (detectarea poziţiei 
discului reflectorizant). După atingerea consumului de aproximativ 5 litri, modulul radio 
trece în regim de lucru şi în acelaşi timp se activează sigiliul electronic. Data activării 
sigiliului electronic este salvată în memoria modulului radio. 

 

Recomandăm să se facă activarea modulului imediat la montare prin curgerea a 5 litri de 
apă, altfel E-RM 30 nu transmite datele şi nu este posibil să se facă controlul funcţionării 
cu ajutorul unităţii de citire. 

Activarea se poate face conform descrierii din capitolul 5.3.1. Trecerea modulului radio în 
regimul de lucru. 

4.3.  REGIMUL DE LUCRU 

În regimul de lucru, modulul radio îndeplineşte funcţiile de bază – măsoară consumul de 
apă, transmite în intervale regulate datele înregistrate, actualizează timpul real şi testează 
stadiul sigiliului electronic. 

4.4.  REGIMUL DE EROARE 

În regimul de eroare modulul radio poate trece în cazul unui parametru greşit, invaliditatea 
conţinutului memoriei RAM sau la înscrierea greşită a unei valori în memoria flash a 
microprocesorului. În regimul de eroare, modulul nu detectează poziţia discului 
reflectorizant (deci nu măsoară cantitatea de apă consumată), nu transmite datele 
înregistrate, nu testează stadiul sigiliului electronic, doar actualizează timpul real. 

 

 

5.  LUCRUL CU MODULUL RADIO 

5.1.  INSTALAREA E-RM 30 PE APOMETRU 

1. Controlaţi starea discului reflectorizant şi a carcasei apometrului. În cazul carcasei 
murdare sau  deteriorate, curăţaţi apometrul sau îl schimbaţi. 
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2. De la modulul radio E-RM 30 scoateţi cartonul de protecţie care în timpul 
transportului protejează senzori. Păstraţi cartonul pentru acoperirea senzorilor în cazul 
schimbării regimului de lucru (5.3 Schimbarea regimului de lucru). 

3. Modulul radio trebuie introdus pe sania apometrului până când face „click” apoi 

trebuie sigilat – recomandăm folosirea sigiliilor de plastic cu  1,2 mm şi sigiliile de hârtie 
auto-adeziv.    

4. Activaţi modulul radio conform regimului de lucru dorit. 

5.2.  CITIREA DATELOR, DETERMINAREA PARAMETRILOR ŞI A REGIMULUI DE LUCRU 

Având în vedere că modulul radio E-RM 30 nu are display, informaţiile de bază despre 
regimul activ de lucru, data începutului perioadei de facturare şi starea sigiliului electronic 
se pot obţine cu ajutorul unităţii infraroşu IRU 10.00. 

IRU 10.00 afişează datele legate de ultima unitate citită, de aceea este necesar să se facă 
întotdeauna înainte citirea unităţii şi apoi se vor afişa parametrii şi regimul de lucru.  La 
citire este necesar să se aşeze capul de citire pe orificiul care acoperă dioda infraroşu 
astfel încât să nu fie posibilă influenţarea citirii de lumina spaţiului înconjurător. Faţa 
capului de citire trebuie să fie în contact cu suprafaţa carcasei modulului radio astfel încât 
orificiul diodei infraroşu să fie „ascuns” în capul de citire (vezi Imaginea 2: Citirea datelor 
E-RM 30 cu ajutorul IRU 10.00). 

Mai multe informaţii despre citirea datelor şi afişarea parametrilor şi a regimului de lucru 
găsiţi în Manualul de instalare, service şi utilizare a unităţii de citire infraroşu IRU 10.00. 

 

5.3.  SCHIMBAREA REGIMULUI DE LUCRU 

Cu ajutorul unităţii infraroşu IRU 10.00 se poate schimba regimul de lucru al modulului 
radio. În regimurile de lucru sunt posibile numai anumite schimbări (vezi tabela de mai jos), 
de aceea este necesar să se constate mai întâi regimul de lucru al modulului (vezi 
capitolul 5.2. Citirea datelor, determinarea parametrilor şi a regimului de lucru) apoi se va 
face schimbarea regimului de lucru. 

 

Regimul de lucru actual Regimurile de lucru în care poate fi schimbat 
modulul 

Regimul economic Regimul automat de activare 

 

Imaginea 2: Citirea datelor E-RM 30 cu ajutorul IRU 10.00 
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Regimul de lucru 

Regimul automat de activare Regimul economic 
Regimul de lucru 

Regimul de lucru Regimul economic 

Regimul de eroare - 

 

Avertizare! 

Dacă schimbarea regimului de lucru necesită demontarea modulului de pe 
apometru, (schimbarea regimului fără apometru), este necesar să se manipuleze cu 
modulul în aşa fel încât să nu se expună senzorii optici luminii înconjurătoare. Este 
deci recomandat să se acopere senzorii cu cartonul cu culoare închisă, cu care a 
fost dotat modulul în timpul transportului. 

5.3.1.  Trecerea modulului radio în regimul de lucru 

Trecerea modulului radio în regimul de lucru este posibilă din regimul economic şi din 
regimul automat de activare. Modulul radio trebuie să fie montat pe apometru ca să 
detecteze discul reflectorizant. E-RM 30 trebuie să fie asigurat cu sigiliul mecanic de 
apometru ca să nu poată fi mişcat. 

1. Trecem unitatea de citire care afişează capacitatea liberă (de exemplu 494) în sub 
meniu prin apăsarea lungă a butonului, până când se afişează --A--. 

2. Trecem unitatea de citire pe poziţia „Pro“, apoi prin apăsarea lungă a butonului, 
până se afişează --A--. 

3. Pregătirea unităţii IRU 10.00 este indicată prin afişarea inscripţiei -PrE-. Aşezaţi 
capul de citire pe orificiul cu dioda infraroşu a modulului radio E-RM 30 şi apăsaţi scurt pe 
buton. Comunicarea în curs de desfăşurare este semnalată cu inscripţia IP pe display. 

4. Schimbarea cu succes a regimului este semnalizată cu un bip şi pe display este 
afişată inscripţia  o. Pro. 

5. Eşuarea operaţiei de schimbare a regimului este semnalată prin patru bip-uri şi pe 
display se afișează inscripţia E. Pro. 

Mai multe informaţii vezi Manualul de instalare, service şi folosire pentru unitatea infraroşu 
IRU 10.00. 

5.3.2.  Trecerea modulului radio în regimul automat de activare 

Trecerea modulului radio în regimul automat de activare este posibilă numai din regimul 
economic. Modulul radio nu trebuie să fie montat pe apometru şi senzorii optici trebuie să 
fie acoperiţi (vezi mai sus). 

Avertizare! 

Dacă modulul este montat pe apometru când se face trecerea din regimul economic, 
în regimul automat de activare, activarea nu se va produce nici după curgerea celor 
5 litrii de apă. În acest caz, trebuie să demontaţi modulul de pe apometru şi din nou 
să îl montaţi pe apometru, activarea se va face după curgerea a 5 litri de apă.      

1. Trecem unitatea de citire care afişează capacitatea liberă (de exemplu 494) în sub 
meniu prin apăsarea lungă a butonului, până când se afişează --A--. 
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2. Trecem unitatea de citire pe poziţia „rAA“, apoi prin apăsarea lungă a butonului, 
până se afişează --A--. 

3. Pregătirea unităţii IRU 10.00 este indicată prin afişarea inscripţiei -PrE-. Aşezaţi 
capul de citire pe orificiul cu dioda infraroşu a modulului radio E-RM 30 şi apăsaţi scurt pe 
buton. Comunicarea în curs de desfăşurare este semnalată cu inscripţia IP pe display. 

4. Schimbarea cu succes a regimului este semnalizată cu un bip şi pe display este 
afişată inscripţia  o. rAA. 

5. Eşuarea operaţiei de schimbare a regimului este semnalată prin patru bip-uri şi pe 
display se afișează inscripţia E. rAA. 

Mai multe informaţii vezi Manualul de instalare, service şi folosire pentru unitatea infraroşu 
IRU 10.00. 

5.3.3.  Trecerea modulului radio în regimul economic 

Trecerea modulului radio în regimul economic este posibilă din regimul de lucru sau din 
regimul automat de activare. Modulul radio nu trebuie să fie montat pe apometru şi 
senzorii optici trebuie să fie acoperiţi (vezi mai sus). Trecerea din regimul de lucru se 
poate face doar dacă sigiliul electronic este violat. 

1. Trecem unitatea de citire care afişează capacitatea liberă (de exemplu 494) în sub 
meniu prin apăsarea lungă a butonului, până când se afişează --A--. 

2. Trecem unitatea de citire pe poziţia „uPr“, apoi prin apăsarea lungă a butonului, 
până se afişează --A--. 

3. Pregătirea unităţii IRU 10.00 este indicată prin afişarea inscripţiei -PrE-. Aşezaţi 
capul de citire pe orificiul cu dioda infraroşu a modulului radio E-RM 30 şi apăsaţi scurt pe 
buton. Comunicarea în curs de desfăşurare este semnalată cu inscripţia IP pe display. 

4. Schimbarea cu succes a regimului este semnalizată cu un bip şi pe display este 
afişată inscripţia  o. uPr. 

5. Eşuarea operaţiei de schimbare a regimului este semnalată prin patru bip-uri şi pe 
display se afișează inscripţia E. uPr. 

Mai multe informaţii vezi Manualul de instalare, service şi folosire pentru unitatea infraroşu 
IRU 10.00. 

5.4.  REACTIVAREA SIGILIULUI ELECTRONIC 

Reactivarea sigiliului electronic se poate face conform următorului procedeu: 

1. Demontaţi modulul radio de pe apometru (dacă încă este pe apometru). Modulul 
radio este in regimul de lucru dar cu sigiliul violat. 

2. Acoperiţi senzorii optici cu cartonul de culoare închisă. 

3. Cu ajutorul unităţii infraroşu IRU 10.00 treceţi modulul radio în regimul economic, 
vezi capitolul 5.3.3. Trecerea modulului radio în regimul economic. 

4. Activaţi modulul radio conform următoarelor două metode. În timpul activării se face 
activarea sigiliului electronic. 

• Cu ajutorul unităţii infraroşu IRU 10.00 treceţi modulul radio în regimul de activare 
automat (capitolul 5.3.2. Trecerea modulului radio în regimul automat de activare), montaţi 
modulul radio pe apometru, sigilaţi modulul cu apometrul şi activaţi prin curgerea a 5 litrii 
de apă. 
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• Montaţi modulul radio pe apometru, sigilaţi modulul cu apometrul şi cu ajutorul 
unităţii infraroşu  IRU 10.00 treceţi modulul radio în regimul de lucru (capitolul 5.3.1. 
Trecerea modulului radio în regimul de lucru). 

1. Modulul radio se află acum în regimul de lucru şi sigiliul electronic activat şi neviolat. 

 

6.  ALTE INFORMAŢII DESPRE PRODUS 

6.1.  TRANSPORTUL 

Modulele radio E-RM 30  pot fi transportate în următoarele condiţii: 

• aparatele pot fi transportate cu toate vehiculele obişnuite şi acoperite 
• aparatele trebuie să fie ambalate în ambalajul original al producătorului   
• aparatele, în ambalajele originale, trebuie să fie amplasate şi asigurate în aşa fel ca, 
pe timpul transportului  să nu aibă loc deteriorarea lor mecanică 
• nu este permis transportul lor împreună cu substanţe agresive 
• temperatura în timpul transportului trebuie să fie în intervalul 0°C până la + 50°C 
• valoarea umidităţii relative trebuie să fie în intervalul de la  45% până la 75% 

 

6.2.  DEPOZITAREA 

Modulul radio E-RM 30 este un aparat electronic, poate fi depozitat în următoarele condiţii: 

• temperatura de depozitare poate fi între 0°C şi +55°C 
• valoarea umidităţii relative trebuie să fie în intervalul de la 45% până la 75% 

• aparatele trebuie să fie depozitate în spaţii curate, fără substanţe agresive şi astfel 
amplasate ca să nu aibă loc deteriorarea lor mecanică 

6.3.  MODUL DE UTILIZARE ŞI LICHIDARE 

""Aceste aparate sunt supuse regimului special pentru deşeuri,  conform 
legislaturii în vigoare cu modificările ulterioare". 

 

 

6.4.  DEFECTELE ŞI ELIMINAREA LOR 

Defectele modulelor radio E-RM 30 sunt reparate numai de producător. 

6.5.  GARANŢIA 

Presupunând folosirea modulului radio E-RM 30 în conformitate cu instrucţiunile din 
Manualul de instalare, service şi folosire, producătorul acordă garanţia pentru aparat 
conform legislaturii în vigoare, cu excepţia dacă nu s-a stabilit altfel. 

Producătorul refuză repararea în termenul de garanţie a produsului, dacă produsul a fost 
folosit contrar Manualului de instalare, service şi folosire sau dacă a fost deteriorat: 

• în timpul transportului sau la depozitare, eventual de către utilizatori lui 
• la montarea sau demontarea la dispozitivul clientului, eventual de către utilizatori lui 
• la folosirea şi instalarea improprie împreună cu alt aparat decât cel stabilit în 
manual 
• în cazul când produsul a fost expus unui alt mediu decât cel stabilit în manual 
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• în cazul când va fi dovedit că produsul a fost deteriorat mecanic sau deteriorat de 
către utilizator 
 
 

7.  DOCUMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE 

7.1.  COMANDA 

Comanda se face conform formularului de comandă, inclusiv a Protocolului de setare. 
Acesta este la dispoziţia partenerilor pe paginile web ale producătorului, inclusiv 
descrierea completării. În comandă trebuie precizat: 

• numărul de bucăţi 
• tipul produsului 
• alăturat Protocolul de setare 
• accesorii necesare (în afară de cele comandate cu modulele) 
• termenul de livrare 
• modul de transport 
 

Exemplu de comandă: 100 buc. E-RM 30, termen de livrare 28.2.2012, EXW + Protocolul 
de setare completat. 

7.2.  AMBALARE 

Fiecare ambalaj conţine Lista de ambalare cu iniţialele producătorului, tipul produsului, 
numărul de bucăţi şi seriile de fabricaţie, data ambalării şi numele persoanei care a 
ambalat şi controlat. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  APOMETRELE 

8.1.  ALEGEREA DIMENSIUNII ADECVATE A APOMETRULUI 

Criteriul principal de alegere a dimensiunii adecvate a apometrului (diametrul nominal) 
trebuie să corespundă cu condiţiile de lucru unde este folosit apometrul, cu debitul mediu 
şi maxim. 

Dacă apometrul este prea mare, nu numai că se măresc cheltuielile de achiziţie dar se 
micşorează şi precizia în cazul debitelor mici. În cazul apometrului prea mic, se produce 
supra solicitarea pieselor şi deci reducerea duratei de viaţă a apometrului. 

Recomandat este ca mărimea apometrului să fie în aşa fel ca debitul maxim cerut să fie în 
intervalul 0,45 şi 0,6 multiplul debitului constant Q3. 
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8.2.  APOMETRUL JS 

8.2.1.  Apometrele monojet cu mecanism uscat 

Apometrele monojet cu mecanism uscat se compun din două părţi principale: corpul din 
alamă cu rotorul cu lopeţi şi partea de integrator mecanic alcătuit din tamburi mecanici 
cifraţi.  Partea udă a apometrului este compusă din: corpul apometrului cu sita la intrare, 
rotorul cu lopeţi şi placa de etanşare. Partea principală a integratorului mecanic este formată din: 

mecanismul de transmisie, tamburii mecanici cifraţi şi carcasa.  Partea integratorului este prinsă de 
corpul apometrului cu ajutorul unui inel din plastic, asigurat cu un sigiliu de plumb. 

Apometrul este pus în funcţiune de jetul de apă care loveşte paletele rotorului – este 
singura parte a apometrului în contact cu apa. Rotaţia rotorului cu palete este transmisă cu 
ajutorul cuplajului magnetic prin placa etanşă. Partea uscată a integratorului, situat într-un 
compartiment etanş, indică consumul de apă cu ajutorul tamburilor mecanici cifraţi. 
Integratorul este dotat şi cu un disc reflectorizant care înlesneşte citirea automată. 

Împotriva influenţării, apometrul este asigurat cu un sigiliu de plumb. Datorită lagărelor şi a 
materialelor de calitate şi rezistente la coroziune şi abrazivitate, apometrele sunt 
caracterizate de o durabilitate ridicată. 

8.2.2.  Parametri 

Typ apă rece 
             apă caldă  

JS-1,6 
JS90-1,6
  

JS-2,5 
JS90-2,5 

JS-2,5-G1 
JS90-2,5-
G1 

JS-4 
JS90-4 

Diametrul nominal [mm] 15 20 

Debitul constant Q3 [m3/h] 1,6 2,5 4 

Debit de suprasarcină Q4 [m3/h] 2 3,125 5 

Debitul minim Q1 
(montare orizontală / 
verticală) 

[dm3/
h]  

16 / 32 
20 / 40 

25 / 50 
31,25 / 62,5 

40 / 80 
50 / 100 

Debitul de tranzit Q2 
(montare orizontală / 
verticală)  

[dm3/
h]  

25,6 / 51,2 
32 / 64 

40 / 80 
50 / 100 

64 / 128 
80 / 160 

Eroarea maximă admisă 

(Q2  Q4)  

 ±2 % 
±3 % 

Interval de măsurare R (Q3 

/ Q1) 
(montare orizontală / 
verticală) 

 100 / 50 
80 / 40 

Temperatura max. de lucru [°C] 30 
90 

Presiunea max. de lucru  1,6 MPa (16 bar) 

Lungimea [mm] 110 130 

Conformitate cu 
standardele 

 MID, EN 14154, OIML R49 

* Pentru apometrele DN 15, Q3 = 2,5 m
3
 este posibil, conform înţelegerii să se comande şi apometre cu 

lungimea L=80 sau L=115 (intrare/ieşire = 
7/8

/3/4“ pentru L=115) 
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8.2.3.  Construcţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.  Verificarea livrări 

Apometrul livrat trebuie controlat dacă nu apar deteriorări din transport, mai ales la corpul 
apometrului, la filetele de legătură sau la carcasă. Trebuie de asemenea controlat sigiliul 
de plumb şi marcarea apometrului. 

 

Imaginea 4: Construcția apometrului JS 

sită 

rotor cu lagăr dublu 

placă împotriva  îngheţului 

tripla protecţie anti magnetică 

blocarea rotirii integratorului mai mult de 360o 

integrator etanş 
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Pe etichetă sau pe corpul apometrului sunt indicate următoarele date: 

• numele şi sigla producătorului 
• numărul de omologare 
• tipul apometrului 
• destinaţia apometrului (apă rece, apă caldă) 
• seria de fabricaţie a apometrului 
• marcajul metrologic format din litera mare M şi ultimele două cifre ale anului de producere/verificare 

• numărul organului de notificare 
• direcţia de curgere a mediului (săgeată) 
• marcajul H sau V pentru apometrele destinate montării orizontale sau verticale 
(eventual ambele) 
• valoarea debitului constant Q3 
• raportul dintre debitul minim Q1 şi a debitului constant Q3 
• marcarea unităţilor de măsură în m3 
• valoarea maximă de pierdere de presiune ΔP 
• valoarea maximă a presiunii de lucru: PN16 
• clasa de sensibilitate a profilului de curgere 

 

8.2.5.  Instalarea corectă a apometrelor 

1. Locul de instalare al apometrelor ar trebui să fie uşor de accesat pentru instalare, 
funcţionare şi citire,  protejat de intemperii, să nu fie în contact cu reţelele electrice sau de 
gaze. Dacă asemenea loc nu există pot fi montate în canalele pentru instalaţiile sanitare 
din blocuri. 

2. Apometrul nu trebuie să fie expus la vibraţi de la alte echipamente, temperaturi mai 
mari ale mediului înconjurător, imersat în apă sau expus mediilor corozive. Temperatura 
mediului înconjurător nu trebuie să scadă sub 4 °C. Apometrul trebuie protejat împotriva cavitaţiei şi a 

„loviturilor de berbec”. 

3. Pentru facilitarea schimbului şi repararea apometrului, instalaţi înainte şi după 
apometru robinete. Robinetul trebuie să aibă pierderi de presiune mici. 

4. În caz că apa conţine impurităţi, montaţi filtru între robinet şi partea dreaptă a ţevi 
înainte de apometru. 

5. Elementele de reglare a debitului trebuie să fie montate după apometru. 

6. Ţevile, în locul cu apometru nu trebuie să înlesnească formarea „pungilor” de aer în 
apometru.  Apometru trebuie să fie tot timpul încărcat cu apă (Imaginea 5: Instalarea 

apometrului). 

 

Imaginea 5: Instalarea 
apometrului 
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7. Apometrul nu trebuie să fie expus tensiunilor mecanice produse de țevi şi armaturi. 
În caz de nevoie trebuie montat pe console sau  suporţi. Țevile, în ambele părţi, trebuie să 
fie corect  fixate ca să nu se producă deplasarea lor în cazul demontării apometrului. 

8. În timpul instalaţiei trebuie să fiţi atenţi la poziţia de montare a apometrului: 
orizontală, diagonală sau verticală (Imaginea 6: Exemple de poziţii de montare permise). 

 

 

9. În cazul montării standard, nu este obligatoriu să se respecte lungimea de liniştire 
dinainte de apometru (U0) şi cea după apometru (D0). 

În cazul instalării după două coturi, clapetă de sens sau după pompă, lungimea de liniştire 
este   L=5xDN (diametrul nominal înainte de apometru (U5) şi după apometru L1=3xDN 
(D3) (Imaginea 5: Instalarea apometrului). 

10. Țevile înainte şi după apometru trebuie să fie pe aceeaşi axă. Garniturile trebuie să 
fie concentrice, să nu micşoreze diametrul interior al ţevilor. 

11. Direcţia de curgere trebuie să corespundă cu direcţia indicată pe corpul apometrului. 

 

Avertizare! 

După instalarea apometrului nu mai este permisă nici o operaţie care ar putea 
deteriora apometrul: operaţii de sudare sau altele. 

 

8.2.6.  Umplerea cu apă şi darea în folosinţă 

1. Înainte de instalarea apometrului, ţevile şi filtrul (dacă este folosit) trebuiesc curăţate. 
În timpul curăţirii, în locul apometrului folosiţi un tronson intermediar. 

2. Înainte de instalare controlaţi dacă apometrul este în stare de funcţionare – urmăriţi 
mişcarea tamburilor mecanici cifraţi la mişcarea rotorului cu lopeţi. Controlaţi sigiliul de 
plumb. 

Imaginea 6: 
Exemple de poziţii de montare permise 

1 – poz. orizontală (cl. B: R100 – H) 
2,3 – poz. diagonală (tř. A: R40 až 63 – V) 
4,5,6 – poz. verticală (tř. A: R40 až 63 - V) 
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3. Înainte de montarea apometrului, trebuie eliminat aerul din instalaţie. Robinetele de 
dinainte şi de după apometru trebuiesc deschise încet ca aerul să fie eliminat foarte încet, 
să nu deterioreze apometrul. 

4. În timpul funcţionării, robinetele dinaintea şi după apometru trebuie să fie complet 
deschise. 

5. După instalare, controlaţi funcţionarea apometrului,curgerea apei. 

6. Controlaţi dacă condiţiile de funcţionare corespund cu presiunea nominală, 
temperatura de lucru şi debitul.   

8.2.7.  Marcarea apometrului (exemplu) 

   tip 

   clasa de temperatură 

   debitul continuu 

   filetul nestandard 

JS 90 – 2,5 – G1 

8.3.  APOMETRUL GSD8-RF 

Debitul nominal Qn 1,5 m3/h 

Debitul maxim Qmax 3 m3/h 

Presiunea max. de lucru 16 bar 

Clasa de precizie B – montarea orizontală 
A – montarea verticală 

Temperatura max. de lucru 30 °C – apometru pentru apă rece 
90 °C – apometru pentru apă caldă 

Dimensiuni 110 x 70 x 74 

Greutate 0,5 kg 

 

 

 

 

 


