
Vattenmätarkopplingar 
RAC och BKM vattenmätarkopplingar DN15 t.o.m. DN50 

Vattenmätarkopplingar i mässing 

Användningsområde 
Vattenmätarkopplingar modell RAC används vid montage av varmvatten- och kallvattenmätare samt 
värme- och kylmätare för att underlätta framtida service och förbättra mätnoggrannheten då dom 
fungerar som raksträcka för och efter själva mätaren. 
Vattenmätarkopplingarna finns i DN15 t.o.m. DN50. 
Som option finns vattenmätarkopplingar modell BKM i DN15 och DN20 med i anslutningsröret inbyggd 
backventil 

Funktionsbeskrivning 
Ett set vattenmätarkopplingar består av 2 st. löpande muttrar, 2 st. planpackningar och 2 st. 
anslutningsrör.  
Vattenmätarkopplingarna är tillverkade av mässing CW617 (OT58). 
Det bör observeras att rätt planpackning skall användas beroende på media och temperaturområde. 
Den löpande muttern är anpassad till själva vattenmätarens anslutning (utvändiga gänga). och 
Anslutningsrörets utvändiga gänga för anslutning mot den övriga rörinstallationen är en dimension 
mindre än mätarens.   
T.ex. så har mätarkopplingar DN15 utv. gänga R15 mot övrig röranslutning och den löpande mutter
R20 mot vattenmätarens anslutning.
Vattenmätarkopplingen med i anslutningsröret inbyggd backventil (BKM) monteras på flödesmätarens
utloppssida.

Kännetecken/fördelar 
 Underlättar framtida service och revisionsbyten.
 Fungerar som raksträcka.
 Som option (BKM) med inbyggd backventil.
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Teknisk specifikation 
Vattenmätarkopplingar RAC 
Benämning

Vattenmätarkoppling anslutning Mätarens ansl. Bygglängd* Passar till flödesmätare med 

RAC mm Qn Q3 Qp

DN15 R20x R15 utv. R20 190 1,5 3 1,5

DN20 R25x R20 utv. R25 290 2,5 4 2,5

DN25 R32x R25 utv. R32 360 3,5 & 6 6,3 3,5 & 6

DN32 R40x R32 utv. R40 380 6 10 6

DN40 R50x R40 utv. R50 440 10 16 10

DN50 R65x R50 utv. R65 460 15 25 -

* Bygglängd motsvarar den totala bygglängden för flödesmätaren och vattenmätarkopplingarna.

Det bör observeras att vissa flödesmätare finns med flera bygglängder, här har DN15 med 110 mm och DN20 med 

190 mm bygglängd använts.

Vattenmätarkoppling BKM med inbyggd backventil. 

Vattenmätarkoppling BKM måste kompletteras med löpande mutter och planpackning. 
Vattenmätarkoppling BKM finns för DN15 och DN20. 
Övrig teknisk specifikation lika som för vattenmätarkoppling RAC. 


