
Водомјери 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Класа тачности – ’’B’’ 

Стандард – ISO 4064 

Бројач – 5 цифрених бројки (црна), 4 показивача (црвена), 1 индикатор, мора бити 

замјенљив. 

Механизам – стандардизован са могућношћу замјене механизмом разних 

произвођача. 

Кућиште – ливени месинг са вијком за подешавање протока. 

Заштитни поклопац – Израђен од пластике са могућношћу замјене. 

Филтер – Инсталиран у водомјер, са могућношћу лаке замјене. 

 

Техничке карактеристике за алкатен цијеви: 

 

-  Намена је за проток хладне питке воде. 

- Материјал и начин израде је полиетилен PEHD PE100/PE100 RC, екстудирањем. 

  - Цеви морају бити PE 100 RC TIP 2, што подразумева да су двослојне са 

интегрисаним спољним заштитиним слојем. Унутрашњи слој цијеви (90%) је PE = 

100 црне боје, а спољни слој цијеви (10%) је PE 100 RC плаве боје.     

- Радни притисак за цеви SDR-17 је NP10, а за SDR-11 је NP16. 

- Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима. 

- Боја је споља плава, са јасним (видљивим без увеличавања) и трајним ознакама по 

питању произвођача, метеријала израде, димензије, радног притиска и датума 

производње на сваком дужном метру. 

 

Технички услови за ситни фитинг: 

Потребно је да ситни фитинг одговара радном притиску PN 10 bara, и да посједује 

карактеристике у складу са EN стандардом квалитета. 

(нагласи поред ставке у спецификацији шта је поциначано а шта месингано нпр. 

MUFA 1'' – поцинчано, POLUSPOJKA 1/2'' – месинг) 

 

 

 

 



Детаљан опис за фазонске комаде: 

 

- Израђени фазонски комади  морају бити од Дактилног лива (GGG) EN према 

норми 545; 

- Мјере и толеранције прирубница на фазонским комадима морају одговарати 

мјерама према EN 1092-2 а бртве према ISO 7483; 

- Сви фазони морају имати трајне и читке ознаке и садржавати минимално 

сљедеће податке: 

1. Ознаку произвођача, 

2. Годину производње, 

3. Врсту нодуларног лива, 

4. Називни промјер DN, 

5. Називни притисак за прирубнице. 

- Фазонски комади морају бити премазани битуменским слојем као заштите. 

 

Технички опис хватача нечистоће: 

 

- кућиште EN-GJL-250 PN – EN 1561:2012 

- поклопац EN-GJL-250 PN – EN 1561:2012 

- мрежица PN – EN 10088-1: 2014 

- бртва – grafit CrNiSt 

- вијци PN-EN ISO 4016:2011( завртње који повезују поклопац за тело од 

поцинкованог или нерђајућег челика) 
- испуст :поцинчани челик EN-GJMB 300-6-PN-EN 1562-2012 

- уградбена дужина : PN-EN 558:2012 red 48 

- номинални притисак 10-16 bara 

- радна тем.до 120º 

- густоћа филтера за DN 80 1.25 mm 

- густоћа филтера за DN 100 1.5 mm  
- монтажа у хоризонталном положају, или монтажа у вертикални позиционирање 

могуће је само у случају флуида одозго на доле 
- СВИ ДИЈЕЛОВИ ЗАШТИЋЕНИ ОД КОРОЗИЈЕ 

 

Технички опис огрлице: 

 

Универзалне огрлице за PE/PVC цијеви типа “ HAWLINGER” или еквивалент са 

ZAK-46 прикључком: 

-кућиште (оклоп дводелни-комплетно) мора бити од GGG 40; 

-вретено и погонски механизам од нерђајућег челика; 

-запорна плочица:нерђајући челик, хладно ваљани/потезна чврстоћа >1500 N/mm2; 

-максимални радни притисак 16 bara; 

-запорни механизам: окретање у десно, ½ окретаја; 

-вијци запорног механизма морају бити заливени смолом-воском; 

-уз сваку огрлицу мора се испоручити и кључ за затварање/отварање; 

-прикључак :ZAK наглавак 46; 



-антикорозивна заштита: EPOXY вртложно синтетирање (EWS); 

 

Прирубнички Е комади и фиксери (MJ SPOJKE избаци назив овај, не смије писати 

MJ spojke) морају посједовати сљедеће каратеристике: 

1. Једна спојка за све врсте цијеви – универзална спојка која омогућава спој 

било које врсте цијеви; 

2. Restraint / Multi / Poly / Uni fikser – спојке које спречавају извлачење цијеви 

из споја; 

3. Epoxy Resicoat RT 9000 R4 заштита споља и изнутра, заштитни слој Epoxy 

Resicoat RT 9000 R4 премаза треба бити дебљине од 250 – 300 µm и мора да 

посједује неки од сертификата нпр. OVGW, DVGW, SVGW, GSK стандарди, 

боја RAL 3003; 

4. Тело и затежући прстен да буду израђени од Ductile GGG45 према EN-GSJ-

450-10; 

5. Estraint Varioring састављен од коничних флексибилних језгара у свим 

правцима, слободно покретљиви и EPDM заптивке која мора бити по EN 681 

– 1 (0º - +50 º C); 

6. Вијци, подлошке и матице треба да буду од нерђајућег челика квалитета A2-

70 (AISI 304); вијци требају имати антифрикцијску ''PTFE'' заштиту; 

7. Multi / Poly / Uni fikser – морају да буду од нерђајућег челика квалитета А4-

80 (AISI 316); 

8. Називни притисак  свих фазонских комада и арматуре мора бити 10 бара; 

9. Све спојнице морају обавезно да покривају дијапазон (оd min – do max); 

10. Обавезно доставити гаранцију квалитета од стране произвођача за период од 

минимално 5 година; 

11. За сваку ставку која се нуди Понуђач је обавезан да достави техничку 

документацију (није потребан комплетан каталошки материјал) из које се 

може одредити захтјевани квалитет и техничке карактеристике материјала; 

12. Материјал мора бити упакован у картонској кутији са налепницом и 

упутством за инсталацију од произвођача. Налпница мора бити на сваком 

појединачном комаду и од информација имати шифру/код, назив производа 

и произвођача, прикључну димензију и дијапазон обухвата. 

13. Е прирубнички комад треба да садржи пластични прстен састављен из 

сегмената, а сваки сегмент треба на себи да има уграђен уни/мултификсер. 

Мултификсер мора да буде универзални за све врсте материјала. 

14. Стезни прстен (Varioring) који се састоји од тзв. флексибилних језгра, 

коничних у свим правцима слободно покретљивих, а међусобно спојених у 

исто вријеме што омогућава стабилност споја. Облик флексибилних језгара 

је такав да осигурава неопходни притисак на сваку димензију цијеви, док се 



у исто вријеме прилагођава површинским неправилностима цијеви са којом 

се спаја; 

15. EPDM гумени прстен (бртва) (Varioseal) у складу са EN 681-1, за тип WA, за 

снадбијевање хладном питком водом до 50º C , минималним запреминско 

површинским садржајем гуме постижемо високо-еластични заптивни 

механизам без прекорачивања физикалних особина материјала, чак и код 

примјене на малим промјерима цијеви. Varioseal је причвршћен на Varioring 

и димензиониран тако да се осигурава 100 %-тна непропусност. Тестирани 

теоретски радни вијек: 50 година. 

16. Захтјеви маркирања и означавања спојница - све механичке спојнице требају 

бити читко и трајно означене. Маркирање треба бити изљевено на тијелу 

спојнице и имати бар сљедеће информације: 

- Назив и ознаку произвођача, 

- Идентификација године производње, 

- Идентификација дактилног љеваног жељеза, 

- Идентификација DN величине, 

- Идентификација опсега вањских дијаметара којих механичка спојница 

може спојити. 

17. Захтјеви маркирања и означавања гумених бртви – све гумене бртве требају 

бити читко и трајно означене. Гумене бртве требају имати барем сљедеће 

информације: 

- Назив и ознаку произвођача, 

- Идентификација године производње, 

- Идентификација опсега вањских дијематара преко којих механичка 

спојница ради, 

- Тип бртве (EPDM или NBR), 

- EN стандард. 

 

Детаљан опис за затвараче: 

 

1. Затварачи - вентили за одржавање и изградњу водоводне мреже: 

- Тијело и поклопац од Дактилног лива GGG 50, 

- Уградне мјере за дугачки затварач морају бити према EN 558 – 1 серија 

15 (DIN 3202 – F 5), 

- Уградне мјере за кратки затварач морају бити према EN 558 – 1 серија 14 

(DIN 3202 – F 4), 

- Мјере и толеранције прирубница на затварачима морају одговарати 

мјерама према EN 1092-2, 

- Огледало затварача од GGG 50 са фиксном матицом потпуно 

вулканизирана са EPDM, 

- Шпингла од нерђајућег челика X20Cr13 или боље, 



- Бртва шпингле од PTFE или боље, 

- Вијци на споју ''тијело – поклопац'' морају бити заливени воском, 

- Epoxy заштита споља и изнутра min 250 µm – 400 µm уз поштовање 

квалититативних и испитних регулатива (доставити неки доказ о 

испитивању квалитета и регулатива), 

- Квалитет као AVK, MIV или бољи, 

- За сваку ставку понуђач је обавезан доставити техничку документацију, 

цертификате из које се може доказати захтјевани квалитет. 

2. Капе за затвараче морају бити: 

- Типа ''R'', 

- Називна димензија 100 mm (d= 125 mm, D= 230 mm, H= 240 mm), 

- Квалитет као MIV или бољи. 
 

 

Детаљан опис за E-BS; U-BS; U-PEHD; E-PHD; 

 

System DELTA E-BS,  U-BS  мора испуњавати сљедеће техничке карактеристике: 

 

- тијело и стезни прстен морају бити израђени од Дактилног лива (GGG); 

- гумени прстенови морају бити од EDPM; 

- мјере и толеранције прирубница морају одговарати мјерама према EN 1092-

2; 

- антикорозивна заштита типа EPOXY у минималној дебљини наноса 220 µm 

и доказ о EWS према GSK нормативима RAL-GZ-662; 

- вијци морају бити по А2 DIN 933; матице Č gal Zn DIN 934; 

- дозвољено закретање по оси 8º; 

- за сваку ставку Понуђач је обавезан доставити техничку документацију, 

сертификате  из које може доказати захтјевани квалитет. 

 

System MOBI E-PEHD;  System MOBI U-PEHD мора испуњавати сљедеће техничке 

карактеристике: 

- тијело и стезни прстен морају бити израђени од Дактилног лива (GGG); 

- гумени прстенови морају бити од EDPM; 

- прстен против извлачења PE/PVC цијеви израђен од CuZn33Pb (po DIN-u); 

- мјере и толеранције прирубница морају одговарати мјерама према EN 1092-

2; 

- антикорозивна заштита типа EPOXY у минималној дебљини наноса 220 µm 

и доказ о EWS према GSK нормативима RAL-GZ-662; 

- вијци морају бити по А2 DIN 933; матице Č gal Zn DIN 934; 

- дозвољено закретање по оси 8º; 

- за сваку ставку Понуђач је обавезан доставити техничку документацију, 

сертификате из које може доказати захтјевани квалитет. 

 

 


