
Model Size A B C D  ISO 228 thread on body   TIS 281,55° thread 
on coupling

GMK-VD-15 1/2”  115 140 76 250 G 3/4” 1/2”

   No        Name of Parts No Name of Parts

 1 UPPER CASING 8 STRAINER

2 SEALING 9 MEASURING CHAMBER

3 MAGNET PROTECTION CUP 10 LOWER CASING

4 LID 11 PIVOT

5 REGISTER 12 VANE WHEEL

6 COUPLING 13 LID WASHER

7 BODY CASING

Name of Part

Dimension  มิิติิ (mm.)
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มิาติรวััดน้ำำ�า GMK-VD
หน่ึ่�งในึ่รุ่่�นึ่ย่�อย่ของมาตรุ่วััดนึ่ำ�า GMK เป็น็ึ่มาตรุ่วััดนึ่ำ�าแบบ multi jet สำำาหรัุ่บการุ่ติดตั�งแบบแนึ่วัตั�ง ท่ี่�ม่ทิี่ศที่างนึ่ำ�าไหลลง ซ่ึ่�งที่ำาให้การุ่
วััดป็ริุ่มาตรุ่นึ่ำ�าเท่ี่�ย่งตรุ่งและสำมรุ่รุ่ถนึ่ะสูำงข่�นึ่เม่�อเท่ี่ย่บกับมาตรุ่วััดนึ่ำ�าแบบมาตรุ่ฐานึ่ทัี่�วัไป็ท่ี่�ติดตั�งในึ่แนึ่วัตั�ง เน่ึ่�องจากภาวัะของ bearing  
ลดลงที่ำาให้ม่เสำถ่ย่รุ่ภาพในึ่การุ่วััดในึ่รุ่ะย่ะย่าวัด่ข่�นึ่อย่�างม่นัึ่ย่สำำาคััญ 

ค่ณสมิบัติิพิัเศษ
- เคัรุ่่�องบันึ่ท่ี่กตัวัเลขแสำดงป็ริุ่มาตรุ่นึ่ำ�า ป็รุ่ะกอบด้วัย่ เฟือืงและวังล้อแสำดงตัวัเลข ได้รัุ่บการุ่ผน่ึ่กท่ี่�มิดชิิด นึ่ำ�าหรุ่่อสิำ�งอ่�นึ่ไม�สำามารุ่ถ
  เล็ดลอดเข้าไป็ได้  หมดป็ญัหาเก่�ย่วักับรุ่อย่ด�างบนึ่แผงหน้ึ่าปั็ดและคัวัามฝืดืในึ่สำ�วันึ่แสำดงตัวัเลขโดย่สิำ�นึ่เชิิง
- ม่รุ่ะบบป็อ้งกันึ่การุ่รุ่บกวันึ่จากแม�เหล็กภาย่นึ่อก  ที่ำาให้สำ�วันึ่แสำดงตัวัเลขสำามารุ่ถแสำดงคั�าท่ี่�เท่ี่�ย่งตรุ่ง ถูกต้องและแม�นึ่ย่ำา
- ใบพัดที่ำาจากวััสำด่นึ่ำ�าหนัึ่กเบา โดย่ม่แม�เหล็กติดตั�งอยู่�ท่ี่�สำ�วันึ่ป็ลาย่แกนึ่จะไป็บังคัับให้แม�เหล็กในึ่สำ�วันึ่แสำดงตัวัเลขให้หม่นึ่ตามในึ่สำ�วันึ่
  วััดป็ริุ่มาตรุ่นึ่ำ�านัึ่�นึ่ม่เพ่ย่งสำ�วันึ่ใบพัดเที่�านัึ่�นึ่ท่ี่�สำามารุ่ถเคัล่�อนึ่ท่ี่�ได้ 
- ม่สำ�วันึ่แสำดงตัวัเลขบอกป็ริุ่มาตรุ่นึ่ำ�า ละเอ่ย่ดในึ่แนึ่วัเด่ย่วักันึ่ จ่งสำามารุ่ถอ�านึ่ป็ริุ่มาตรุ่นึ่ำ�าได้ง�าย่และแม�นึ่ย่ำา
- ไม�ม่สำ�วันึ่ท่ี่�ที่ำาให้เกิดคัวัามฝืืด จ่งสำามารุ่ถวััดป็ริุ่มาตรุ่นึ่ำ�าได้อย่�างแม�นึ่ย่ำา แม้ในึ่กรุ่ณ่ีท่ี่�อัตรุ่าการุ่ไหลของนึ่ำ�าคั�อนึ่ข้างตำ�า
- Pilot Star อยู่�ตรุ่งกลางของหน้ึ่าป็ดั ชิ�วัย่ให้ที่รุ่าบถ่งการุ่ที่ำางานึ่ของมาตรุ่วััดนึ่ำ�า 
  และยั่งใช้ิในึ่การุ่สัำงเกตวั�าม่การุ่รัุ่�วัของที่�อนึ่ำ�าได้อ่กด้วัย่
- การุ่บำารุ่่งรัุ่กษาง�าย่ สำ�วันึ่แสำดงตัวัเลขและใบพัดสำามารุ่ถเป็ล่�ย่นึ่ได้ในึ่รุ่าคัาย่�อมเย่า
- สำามารุ่ถติดตั�งแนึ่วัตั�ง เพ่�อป็รุ่ะหยั่ดพ่�นึ่ท่ี่�ในึ่การุ่ติดตั�งได้
- ม่การุ่วััดคั�าท่ี่�เสำถ่ย่รุ่ เพรุ่าะไม�สำามารุ่ถเอ่ย่งซ้ึ่าย่ หรุ่่อขวัาได้ เหม่อนึ่มาตรุ่วััดนึ่ำ�าท่ี่�ติดตั�งแนึ่วันึ่อนึ่
- สำามารุ่ถใช้ิที่ดแที่นึ่มาตรุ่วััดนึ่ำ�าชินิึ่ดลูกสูำบได้ ซ่ึ่�งลดป็ญัหาจากค่ัณีภาพนึ่ำ�า
- ฝืา lid สำามารุ่ถหม่นึ่ได้ ที่ำาให้สำะดวักต�อการุ่ติดตั�ง

Water Meter GMK-VD
The GMK-VD model is particularly designed for vertical installation of down flow water direction.  The GMK-VD 
would provide the better performance of accuracy compared to other water meter types when installing in vertical 
pipeline. This water meter is considered as multi jet type, which is also categorized in GMK group of ASAHI brand.
The “GMK” Model Water Meters fall under the group of Inferential Meters and has Complete Dry-Dial, Direct 
Magnetic-Drive , Straight Line Reading and Multi Jet Principle. The water enters into the Meter through the inlet pipe 
and properly designed. Strainer, and affects its action upon the Vane Wheel. The particular advantage of this Meter 
is the Magnetic transmission directly from the Vane Wheel to the Register hermetically sealed, the Register is thus 
completely isolated from the water and is incorporated in a Dry Dial and is provided with Magnet Protection Ring.
Important Advantages
The hermetically Sealed Register Complete which contains Gears and Counter Wheel is completely isolated from 
water. Seizure of the Gears, staining of the Dial Plate, and condensation in the counter case are completely avoided. 
This means that there is greater advantages of operating safety, longer life, longer periods between servicing, and 
hence minimum operating costs.
Magnet Protection Ring is provided. Magnet Drive is protected by Magnet Protection Ring so that Magnet Drive 
cannot be badly influenced and stopped by another Magnet from outside of this Meter.
No moving parts in water, except Vane Wheel. The Vane Wheel is light in weight and rest on the pivot of stainless 
steel, and offers the magnetic operation. In repairing, the Vane Wheel is easily changed at the lowest cost.
Straight Line Reading allows the flow quantity to be read from one litre by Digit. This means that the flow quantity
is precisely and easily read from the smallest volume units without mistake.
Sensitivity at the low flow. GMK Meters are designed to provide with best sensitivity at the flow rate and with 
precise accuracy that is preserved for long period, as the Stuffing Box and Gland Friction have been omitted.
Pilot Star is provided. Pilot Star in the center of the Dial Plate is directly coupled with Vane Wheel; it serves to 
make a quick check of the flow sensitivity, and helps to detect the leakage in the water supply tube.
Easy to maintain at the lowest cost. The Register and Vane Wheel are an interchangeable unit at the lowest cost.
The lid is rotatable. Which is specially designed for vertical installation.H.T
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MODEL GMK-VD 15

Dynamic range (Q3 /Q 1)         80

Max.Flow rate 1 Hr/day (Q4-m3/h)       3.125

Pressure loss at permanent flow rate (bar)      < 0.63

Permanent flow rate (Q3-m3/h)         2.5

Transition flow rate (Q2-m3/h)         0.05

Minimum flow rate (Q1-m3/h)      0.03125

Staring flow rate (l/h)         12

Smallest Digital Readable Amount (litre)       0.02

Max. Digital Registration (m3)      9,999

Overall length with coupling (mm)        250

Technical Data 
• Working Water Temperature : 5°C – 50°C
• Maximum Test Pressure : 20  bar 
• Material of Body Casing : Brass Body 

ม.

15 mm

Q3 : 2.5 m /h3
Class 2

Q3/Q1 : 80 V
ASAHI

ATACO

33
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