SCHEMAT MONTA�OWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO DO OPOMIAROWANIA ILO�CI ODPROWADZA

<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p align="center">SCHEMAT
MONTA�OWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO DO OPOMIAROWANIA ILO�CI</p> <p
align="center">ODPROWADZANYCH �CIEK� PRZY KORZYSTANIU Z W�ASNEGO
�R��A WODY</p> <p>�</p> <p>Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wod�i zbiorowym odprowadzaniu �ciek� (tekst jednolity Dz. U. z
2006 Nr 123 poz. 858 z p�iejszymi zmianami) ilo��odprowadzonych �ciek� ustala si�na
podstawie wskaza�urz�dze�pomiarowych zainstalowanych na koszt dostawcy �ciek�.
</p> <p>Miejskie Przedsi�iorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. dopuszcza
odst�stwo od konieczno�ci zabudowy urz�dzenia pomiarowego na przy��czu
kanalizacyjnym pod warunkiem opomiarowania ilo�ci wody pobieranej z w�asnego �r��a
wody.</p> <p>Zabudowanie wodomierza s�u��cego do opomiarowania ilo�ci
odprowadzanych �ciek� powsta�ych z wody pobranej z w�asnego uj�ia dokonywana jest na
koszt us�ugobiorcy.</p> <p>Poni�ej przedstawiono schemat zabudowy wodomierza na
instalacji wodoci�gowej z w�asnego uj�ia wody.</p> <p>�</p> <p>�</p> <p
style="text-align: center;"><img src="wzory_dokumentow/hydrofor.jpg" border="0" width="443"
height="260" /></p> <p>�</p> <ol> <li>Zestaw wodomierzowy:</li> </ol> <p>a. ma
by�zainstalowany zgodnie z Polskimi Normami,</p> <p>b. sk�ada�si�z wodomierza (3) o
�rednicy nominalnej nie wi�szej ni� 20 mm i dw�h zawor� odcinaj�cych za i przed
wodomierzem (2),</p> <ol> </ol> <p>c. Wodomierz musi spe�nia�normy metrologiczne
producenta i by�w klasie nie mniejszej ni� C i posiada� zatwierdzenie MID do warto�ci R
r�nej b�d� wi�szej 160,</p> <ol> </ol> <ol> </ol> <p>d. Wodomierz winien
by�dostosowany do wsp�racy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Sp�e</p> <ol>
</ol> <ol> </ol> <p>e. ma by�zamontowany zgodnie z zaleceniami
producenta</p> <ol>
</ol> <p>2. ������� Zaw� zwrotny (4) nale�y zamontowa�za zaworem za wodomierzem
(2).</p> <p>3. ������� Odcinek pomi�zy hydroforem a zestawem wodomierzowym
(odcinek A-B):</p> <p>a. nie mo�e by�d�u�szy ni� 1 m,</p> <p>b. na odcinku pomi�zy
hydroforem a wodomierzem (A-B) nie dopuszcza si��adnych rozga��ie� za wyj�tkiem
warunku, o kt�ym mowa w punkcie 3.c,</p> <p>c. warunkowo dopuszcza si�odga��ienia do
poboru wody na zewn�trz budynku (na odcinku A-B), dla bezpowrotnie zu�ytej wody, pod
warunkiem, �e odcinek instalacji wodoci�gowej od hydroforu do punktu czerpalnego na
zewn�trz budynku jest widoczny i nie posiada innych odga��ie�i zawor� spustowych.<br />
<br /> <a href="wzory_dokumentow/Opomiarowanie hydroforu.pdf">Opomiarowanie
hydroforu.pdf</a></p>
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