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De domaqua®m is het alternatief voor veel-
voudige gebruiksmogelijkheden in het woon-
bereik. Als modulaire waterteller biedt de 
domaqua®m in al zijn varianten, voor elke 
technologie en toepassing een oplossing

Prestatiekenmerken

Als droogloper biedt de domaqua®m de 
zekerheid voor hoge meetnauwkeurigheid 
en lange levensduur. Het indringen 
van vreemde stoffen of afzettingen in 
het rollentelwerk is uitgesloten, bovendien 
verhindert de behuizing, dat spatwater 
binnendringt.

De tellers kunnen horizontaal en verticaal 
worden geïnstalleerd, het telwerk kan telkens 
in de gunstige afl eespositie worden gedraaid.

Functieomschrijving

de domaqua®m is een éénstraal-
vleugelradteller met magneetkoppe-
ling en rollentelwerk. De magneet-
koppeling draagt de draaiing van het 
vleugelrad betrouwbaar over op 
het telwerk.

Toekomstgeoriënteerd

in de basisversie wordt de domaqua®m 

met een geplaatste lege module geleverd. 

De modulaire  opbouw van de domaqua®m 

maakt het mogelijk, dat de lege module 

altijd eenvoudig en snel kan worden ver-

wijderd en zodoende de basis is voor 4 ver-

schillende modules.

domaqua® radio: 

de warm- en koudwaterteller domaqua® ra-

dio 3 is in het buisleidingnet gemonteerd en 

maakt een precieze registratie en afl ezing van 

uw waterverbruik mogelijk.

Beide watertellers laten zich eenvoudig door 

het opsteken van de radiomodule in het radio-

systeem symphonic 3 integreren. Hun kracht 

is de grenzenloze veelsoortigheid en het een-

voudige gebruik door ons miljoenvoudig be-

proefde istameter® en éénstraal-principe.

domaqua® memo: 

met de omsteldagmodule memo bepaalt 

de domaqua® m tot op de dag precies het be-

treffende waterverbruik. Zo kunnen b.v. in ver-

binding met elektronische warmtekostenver-

delers de individuele verbruiken voor warmte 

en - met  domaqua® memo - ook voor water 

precies op de omsteldag worden geregisteerd.

domaqua® mbus: de warm- en koudwatertel-

ler domaqua® mbus is in het buisleidingnet 

gemonteerd en maakt de precieze registratie 

en afl ezing van uw waterverbruik mogelijk.

De domaqua® m laat zich eenvoudig in het M-

bus-systeem symphonic mbus integreren door 

het opzetten van de M-bus-module. Zijn kracht 

is de grenzeloze veelsoortigheid en eenvoudi-

ge gebruik door ons miljoenvoudige beproefde 

istameter® principe.

domaqua® contact: met de module contact 

wordt de domaqua®m een op afstand uitlees-

bare variant. Door eenvoudig de module op te 

steken, kan de domaqua®m aan automatische 

afl eessystemen, b.v. hoofd- of gebouwencen-

trales worden aangesloten.
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Technische gegevens

Apparaattype

Art.-nr.

Meetprincipe

Nominale doorstroming Qn m3/h

Max. belasting Qmax m3/h

Drukverlies bij Qn ∆p bar

Horiz. inbouwpositie klasse B Qt l/h

 Qmin l/h

Verti. inbouwpositie klasse A Qt l/h

 Qmin l/h

Temperatuur en druk

Nominale tempertuur tot °C

Nominale druk PN bar

Proefdruk PN bar

Inbouwmaten

Bouwlengte L / L1 mm

Bouwhoogte H/H1 mm

Aansl. schroefverdr. bij telller v.

Art. nr. Schroefver., Paar Messing

 Verchroomd

Soldeer

 Warm 1,5 Koud 1,5

 16094 16095 16096 16090 16091 16092

 

1,5

3,0

0,2

120

30

150

60

  90 30

10

16

 80/160 110/190 130/210 80/160 110/190 130/210

53/17

G 3/4”

17000

17200

17005 (15 mm)

 Warm 2,5 Koud 2,5

 16097 16093

 

2,5

5,0

0,2

200

50

250

100

 90 30

10

16

130/227

51/19

G 1”

17100

17300

17105 (22 mm)

Inbouwmaten teller

Lengte mm 80 110/130

H1 mm 16 16

H2 mm 54,5 52,5

Total (H1+H2) 70,5 68,5

  110/190

L/L1 voor Qn 1,5 80/160

  130/210

L/L1 voor Qn 2,5 130/227

Inbouwmaten teller met module

Lengte mm 80 110/130

H1 mm 16 16

H2 mm 54,5 52,5

Totale hoogte 64,7 62,7

met module 66,6 64,3

M                      10,2-11,8

 80/160 110/190

L/L1 voor Qn 1,5 

  130/210

L/L1 voor Qn 2,5 130/227

Omsteldag-
geschikt met 

memomodule.
(19400)

Radiomodule 
voor opname 
met radio.
(19411)

M-bus module
(19402)

Contactmodule
met contact-
uitgang
(19404 1l)
(19408 10l)
(19409 100l)
(19412 10l Namur)

Ista Domaqua(NL)_folder210.indd   2Ista Domaqua(NL)_folder210.indd   2 05-01-2009   13:10:1605-01-2009   13:10:16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


