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Според принципа на работа:
•Механични
•Електронни

Според предназначението (вид клиент):
•Субметеринг (спомагателно мерене)
•Жилищни, домашни
•Индустриални (големи, волтманови)

Според начина на монтаж:
•Директен
•Индиректен



Недостатъци:

• Лесен за манипулации (магнит, 
дърводелска стяга и др.)

• Водомери с по-висок R трудно 
преминават последваща
проверка без ремонт и 
подмяна на части

Механични водомери
сухи

Предимства:
•Устойчив при недостатъчно   
чиста (механични примеси) и 
вторично замърсена вода
•Циферблата не се замърсява 
след продължителна употреба 
(лесен за отчет)
•R 40-160/200



Механични водомери
мокри 

Предимства:
•Ниска цена
•Нисък праг на чувствителност
•Устойчив на манипулации
•R 40-160

Недостатъци:
•Бързо зацапване на циферблата
•Бързо губи чувствителност
•Водомери с по-висок R трудно 
преминават последваща проверка 
без ремонт и подмяна на части



Механични водомери

Едноструйни характеристики:
•Ниска цена
•Бързо износване на оста на 
турбината
•Бързо губи чувствителност
•Сравнително кратък живот
•Хоризонтален и вертикален 
монтаж
•При вертикален монтаж губи 
чувствителност и R намалява
•R80-160/200

Многоструйни характеристики:
•Ниска цена
•Нисък праг на чувствителност
•Устойчив на манипулации
•Добре балансираната турбина дава 
възможност за по-дълъг живот в 
сравнение с едноструйния
•Само за хоризонтален монтаж
•Вертикално разположен корпус
•R40-160



Механични водомери
Волуметричен (бутален, пръстеновидно 

бутало)

Предимства:
•Много нисък праг на 
чувствителност
•Устойчив на манипулации
•R40-315
•Хоризонтален, вертикален и 
наклонен монтаж

Недостатъци:
•Висока цена
•Чувствителен към механични 
примеси

10 15 20 37,5 l/h

Волуметричен Q3 2,5

Многоструен мокър
водомер Q3 2,5



Механични водомери
Индустриални

Волтманов с 
хоризонтална ос Волтманов с 

вертикална ос

Едноструен



Механични водомери
Индустриални

Тип
Q 1

(м³/ч)

Q 4
(м³/ч)

Загуба на налягане Q3

(мбар)
Позиция на монтаж

Едноструен 0,07 40 150 Хоризонтално

Волтманов

верт. ос
0,15 35 65 Хоризонтално

Волтманов

хор. ос
0,3 90 15

Хоризонтално, вертикално,

наклонено



Механични водомери
Волтманови/Индустриални

Предимства:
•Монтаж във всякакво положение
•При някой производители без 
прав участък
•Най-често с антимагнитна защита 
•R63-400

Недостатъци:
Неустойчив при механични примеси 
във водата
•При някой модели (производители) 
се изисква прав участък
•Променя показателя R при 
различен от хоризонтален монтаж



Механични водомери
Комбинирани

Предимства:
•Много нисък праг на 
чувствителност
•Екстремно голям измервателен 
обхват до 1:40000, R до 6300
•При някой производители без 
прав участък
•Най-често с антимагнитна защита 

Недостатъци:
•Неустойчив при механични 
примеси във водата
•Превключващия механизъм често 
дефектира при замърсена вода, 
което води до неточно измерване
•Само за хоризонтален монтаж



Магнитно-индуктивни
водомери/разходомери

Предимства:
•Постоянна точност през целия 
живот на водомера т.к. няма 
движещи се части
•Произвеждат се в широка гама от 
DN15 до DN1200
•Дълъг живот на батерията до 12-
15 години
•Не се влияе от хидр. удари 
•При някой производители без 
прав участък
•Различни монтажни положения
•Качеството на водата не влияе на 
точността
•Показва инфо за дебит
•R до 800

Недостатъци:
•Висока цена
•Изискване за запълване на цялата 
тръба при протичане
•Изискване за електропроводимост 
на водата
•Изисква се дълъг прав участък при 
някой производители
•Изисква се ел. захранване





Ултразвукови
водомери/разходомери

Предимства:
•R до 1000
•При някой производители без 
прав участък
•Произвеждат се в широка гама от 
DN15 до DN1200
•Дълъг живот до 12-15 години
•Постоянна точност през целия 
живот на водомера т.к. няма 
движещи се части
•Различни монтажни положения
•Показва инфо за дебит, налягане, 
температура, право и обратно 
протичане и др. 

Недостатъци:
•Висока цена
•Изискване за запълване на цялата 
тръба при протичане
•Не много добра чувствителност при 
минимално протичане
•При някой модели изискване за 
прав участък до 10х DN преди и след 
уреда



БЛАГОДАРЯ 
ЗА 

ВНИМАНИЕТО


