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A. Systemy pomiarowe

1. Firma Metronic Systems
2. Pomiary przep³ywu i energii pary, wody gor¹cej 

i cieczy ch³odz¹cych
3. Przyk³adowe realizacje
4. Dobór urz¹dzeñ do warunków obiektowych
5. Struktury uk³adów pomiaru przep³ywu pary
6. Uk³ady wielokana³owe
7. Szafka pomiarowa

B. Katalog aparatury

Przep³ywomierze wirowe
1. Przep³ywomierz Prowirl 72
2. Przep³ywomierz Prowirl 73
3. Przep³ywomierz FS4000 Swirl
4. Przep³ywomierz Rosemount 8800
5. Przep³ywomierz MV80
6. Przep³ywomierz MV82
7. Przep³ywomierz Sitrans FX
8. Przep³ywomierz DVH
9. Przep³ywomierz DVZ

Elementy spiêtrzaj¹ce
1. Zwê¿ka pomiarowa
2. Przep³ywomierz Annubar

Przep³ywomierze ultradŸwiêkowe
1. Przep³ywomierz Sonix 10D
2. Przep³ywomierz SONO 1500CT
3. Przep³ywomierze serii SU
4. Przep³ywomierz SONO 3300

Przenoœne bezinwazyjne przep³ywomierze ultradŸwiêkowe
1. Panametrics PT878
2. Panametrics PT878GC
3. Prosonic Flow
4. Sitrans F US Clamp-on
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Przep³ywomierze elektromagnetyczne
1. Przep³ywomierz WaterMaster
2. Przep³ywomierz FM-300
3. Przep³ywomierz Promag W/L/D 400
4. Przep³ywomierz Promag W/L 800
5. Przep³ywomierz Magflo 5100W
6. Przep³ywomierz MAG8000
7. Przep³ywomierz MIK
8. Przep³ywomierze serii SM

Wodomierze
1. Wodomierz skrzyde³kowy wielostrumieniowy WS
2. Wodomierz skrzyde³kowy jednostrumieniowy JS
3. Wodomierz œrubowy MWN
4. Wodomierz œrubowy Woltex

Ciep³omierze
1. Ciep³omierz kompaktowy ultradŸwiêkowy Multical 602
2. Ciep³omierz kompaktowy wirnikowy CQM-III-K
3. Ciep³omierz LEC5
4. Licznik ciep³a LQM-III

Przeliczniki przep³ywu
1. Przeliczniki przep³ywu serii FP-30X1

Liczniki przep³ywu
1. Licznik FP-400
2. Modu³ wejœæ dwustanowych M-8D
3. Licznik MP-310
4. Licznik SPI-73

Liczniki przep³ywu / dozowniki
1. Liczniki / dozowniki serii SP
2. przetwornik dozuj¹cy ZED-D

Aparatura uzupe³niaj¹ca
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Pomiary przep³ywu i energii pary, wody gor¹cej i cieczy ch³odz¹cych

W dzisiejszych czasach pomiar przep³ywu energii nabiera coraz wiêkszego 
znaczenia. Pomiary te s¹ stosowane miêdzy innymi do celów:
• rozliczeñ miêdzy dostawc¹, a odbiorc¹
• bilansowania energii kot³a i turbogeneratora pozwalaj¹c uzyskaæ odpowiednie 

certyfikaty energetyczne
• rozliczeñ energii na produkcji - zu¿ycie jednostkowe dla poszczególnych maszyn 

czy odbiorców
• ci¹g³e pomiary strumienia przep³ywu s¹ materia³em do analizy i szukania 

oszczêdnoœci ( w skrajnych przypadkach zwrot kosztów inwestycji nastêpuje po pó³ 
roku, a nawet po miesi¹cu)

•
•
•

ci¹g³ej kontroli i rejestracji wartoœci mierzonych
sumowania, wskazywania i alarmowania przekroczeñ 
monitorowania, sterowania i pomiarów rozliczeniowych

Systemy pomiarowe

Firma Metronic Systems specjalizuje siê w wykonywaniu kompleksowych systemów 
pomiaru zu¿ycia energii elektrycznej i mediów energetycznych: sprê¿onego 
powietrza, pary, wody i gazów technicznych. Nasza wiedza poparta jest 20-letnim 
doœwiadczeniem w projektowaniu i realizacji uk³adów pomiarowych, gwarantuj¹c 
w³aœciwy dobór urz¹dzeñ i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonujemy instalacje 
pomiarowe w szerokim zakresie poczynaj¹c od prostych jednostkowych pomiarów 
przep³ywu do kompleksowych systemów pomiarowych. 

Nasza oferta obejmuje 
- konsultacje techniczne 
- inwentaryzacjê istniej¹cej sieci rozp³ywu mediów
- projekty wraz z dokumentacj¹ powykonawcz¹ systemów pomiarowych
- dobór i dostawy kompletnych zestawów aparatury optymalnej dla danej 
  instalacji  przesy³owej 
- monta¿ instalacyjny i elektryczny uk³adu pomiarowego na obiekcie
- uruchomienie zainstalowanego zestawu na obiekcie inwestora
- wykonanie systemu wizualizacji i archiwizacji rejestrowanych pomiarów 
  lub w³¹czenie ich do istniej¹cego systemu zak³adowego

Firma Metronic Systems
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Przyk³adowe realizacje

Danone Poland Sp. z o.o.

Kompleksowe rozliczenie mediów energetycznych w zak³adzie 

produkcyjnym. £¹cznie 19 uk³adów pomiarowych obejmuj¹cych:

• instalacja do rozliczenia wody socjalnej, technologicznej i C.O.

• uk³ad automatycznej regulacji pogodowej dostarczonego ciep³a do 

budynku administracyjnego w zale¿noœci od warunków atmosferycznych

• pomiary przep³ywu wody zimnej, lodowej oraz energii wody ciep³ej i pary

• rozliczenie sprê¿onego powietrza

• opomiarowanie zewnêtrznych odbiorów kot³owni zak³adowej

Browar w Tychach

• 2 uk³ady pomiaru przep³ywu pary dla myjki butelek na ruroci¹gu DN100 

i dla pasteryzatora na ruroci¹gu DN40.

ENERGETYKA, Zespó³ Elektrociep³owni-Grupa KGHM

• bilans energii cieplnej dostarczonej przez zespó³ wymienników ciep³a 

(monta¿ na ruroci¹gach DN500 przep³ywomierzy ultradŸwiêkowych bez 

rozcinania ruroci¹gu )

• bilans energetyczny 2 kot³ów wodnych

• uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii wody za wymiennikiem na ruroci¹gu 

DN500 

• modernizacja uk³adu pomiarowego na ruroci¹gach DN700, DN600 sieci 

ciep³owniczej do komory K-1

• modernizacja uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego na ruroci¹gach DN400 

sieci ciep³owniczej przy ciep³owni EC-2

• uk³ad pomiarowy pary na stacjach redukcyjnych

• uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN400, DN500)

• uk³ad pomiarowy przep³ywu pary œwie¿ej 480°C na ruroci¹gu DN125

Kimberly Clark

• uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii cieplnej pary na 6 ruroci¹gach 

(3xDN100, 3xDN150)

MEC Ostrowiec Œwiêtokrzyski

• uk³ad pomiaru przep³ywu i energii wody na 2 ruroci¹gach (DN250, 

DN500)

ENESTA Stalowa Wola

• uk³ad pomiarowy energii wody gor¹cej na 3 ruroci¹gach (DN250, 

2xDN600)

SVZ Tomaszów Lubelski

• uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN100, DN250)

• uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN100, DN125)

Uzdrowisko Wysowa

• uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 3  ruroci¹gach (DN40, DN125, 

DN150)

Systemy pomiarowe



POMIAR PRZEP£YWOMIERZEM WIROWYM - Pomiar objêtoœciowy

Zalety:
- minimalna starta ciœnienia w elemencie pomiarowym
- liniowa zale¿noœæ pomiarowa:  Qm = k * V 
- niezmiennoœæ dok³adnoœci pomiaru w czasie  
- bezpoœredni pomiar energii pary 

Ograniczenia:  
- ograniczenie dolnego zakresu - brak pomiaru poni¿ej 10% zakresu

POMIAR ELEMENTEM SPIÊTRZAJ¥CYM (zwê¿ka, rurka spiêtrzaj¹ca)

Zalety:
- nadaje siê do pomiarów przep³ywu pary i wody o wysokich parametrach 
(szczególnie dysze: ISA 1932, Venturiego).
- stosunkowo niski koszt

Ograniczenia:
- pierwiastkowa funkcja pomiarowa:  Qm = Ör*Dp   
- ma³a zakresowoœæ pomiaru:  25... 100%
- b³¹d pomiaru d³ugoczasowy zwi¹zany ze zmian¹ geometrii zwê¿ki w miarê 

up³ywu czasu (têpienie siê krawêdzi kryzy)
- straty wynikaj¹ce z wprowadzenia w systemie sta³ego spadku ciœnienia

Pomiar przep³ywu i energii pary odbywa siê z wykorzystaniem przep³ywomierzy wirowych lub zwê¿ek pomiarowych.
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Dobór urz¹dzeñ do warunków obiektowych

odcinek pomiarowy

Bêd¹c firm¹ z wieloletnim doœwiadczeniem w pomiarach 
Metronic Systems zapewnia optymalny dobór urz¹dzeñ 
do warunków obiektowych gwarantuj¹c jednoczeœnie 
prawid³owy monta¿ i uruchomienie uk³adów pomiaro-
wych.

Dobieraj¹c aparaturê pomiarow¹ kierujemy siê szeroko 
rozumianym dobrem klienta. Zawsze dog³êbnie 
analizujemy warunki procesowe zapewniaj¹c prawid³owy 
pomiar.
Wykonywane przez nas uk³ady pomiarowe w zale¿noœci 
od wymagañ u¿ytkownika obejmuj¹: 
· Ci¹g³¹ kontrolê i rejestracjê wartoœci mierzonych
· Sumowanie, wskazywanie i alarmowanie przekroczeñ 
· Monitorowanie, sterowanie i pomiary rozliczeniowe
· Nape³nianie i dozowanie
· Specjalne zadania pomiarowe zwi¹zane z przep³ywem

Wybór metody pomiarowej zaczynamy od odpowiedzi na 
kilka podstawowych pytañ: 

· Rodzaj mierzonego medium
· Wielkoœæ i zakres przep³ywu 
· Inne cechy: ciœnienie i temperatura medium, lepkoœæ, 

itp. 
· Œrednica ruroci¹gu
· Cel pomiaru: pomiary rozliczeniowe, wewn¹trz- 

zak³adowe, monitorowanie, sterowanie
· Wymagana dok³adnoœæ pomiaru
· Wymagana informacja wyjœciowa

Niejednokrotnie w wyniku analizy konkretnego przypad-
ku okazuje siê i¿ w celu zapewnienia prawid³owego 
pomiaru nale¿y wykonaæ przewê¿enie ruroci¹gu. 
W takim przypadku mo¿emy dostarczyæ pojedyncz¹ 
aparaturê lub ca³e odcinki pomiarowe ruroci¹gu gotowe 
do wspawania.
Rozwi¹zanie to oferuje dodatkowe korzyœci:
- zapewnienie odpowiednich odcinków ruroci¹gu przed 

i za urz¹dzeniem pomiarowym 
- krótki czas monta¿u

Systemy pomiarowe



POMIAR ULTRAD�WIÊKOWY

Zastosowanie:
- ciep³ownictwo, energetyka 
- rozliczenie bilansowe energii wody gor¹cej (DN15...DN1200)

Zalety:
- pomiar przep³ywu cieczy nieprzewodz¹cych (gor¹ca woda do 150°C)
- wysoka zakresowoœæ pomiaru
- zatwierdzenia typu przetworników przep³ywu do ciep³omierzy  do wody 
- wersja spawana -niski koszt monta¿u, bez rozcinania ruroci¹gu
- demonta¿ g³owic bez wy³¹czania ruroci¹gu z eksploatacji
- niezmiennoœæ dok³adnoœci pomiaru w czasie 
- dostêpne wersje przenoœne bezinwazyjne
- brak czêœci ruchomych

Ograniczenia:  
- ciœnienie do 4MPa, temperatura do 150°C  (do 130°C dla ciep³omierzy)

POMIAR SKRZYDE£KOWY

Zastosowanie:
- w ciep³ownictwie  rozliczenie energii wody gor¹cej (130°C)
- odbiorcy indywidualni

Zalety:
- niska cena
- zatwierdzenia typu przetworników  przep³ywu do ciep³omierzy do 

wody 
- kompaktowa budowa

Wady:  
- wra¿liwy na zanieczyszczenia (skorodowane rury)
-mechaniczne zu¿ycie wirnika - b³êdne wskazania, koniecznoœæ okreso-
wej wymiany

Pomiar przep³ywu i energii wody mo¿na zrealizowaæ wykorzystuj¹c jeden z nastêpuj¹cych typów przep³ywomierzy.
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POMIAR ELEKROMAGNETYCZNY

Zastosowanie:
- wyk³adzina PU, guma HR (DN25...DN2000): do wody zimnej, 

œcieków, cieczy o w³aœciwoœciach œciernych 
- wyk³adzina PTFE (DN15...DN600):  przemys³ chemiczny
- wyk³adzina PFA (DN2..DN100) wersja do ma³ych przep³ywów: prze-

mys³ chemiczny, spo¿ywczy (certyfikat PZH) 

Zalety:
- uniwersalne zastosowanie w gospodarce wodno-œciekowej 
- stosowane do wszelkich cieczy przewodz¹cych: woda, œcieki, osady, 

szlamy, pasty, kwasy, ³ugi, soki, pulpy owocowe itd.
- brak czêœci ruchomych

Ograniczenia:  
- pomiary przep³ywu jedynie cieczy przewodz¹cych (>1mS/cm)

Systemy pomiarowe
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Struktury uk³adów pomiaru przep³ywu pary

Pomiar z pe³nym rozliczeniem kondensatu.

W takim uk³adzie realizuje siê pomiar przep³ywu, ciœnienia 
i temperatury na ruroci¹gu zasilaj¹cym (para) oraz pomiar 
przep³ywu i temperatury na ruroci¹gu powrotnym 
(kondensat).

Na podstawie danych pomiarowych przelicznik oblicza 
skompensowany przep³yw, masê i energiê pary, ubytek 
masy medium oraz energiê kondensatu zwracanego z linii 
technologicznej lub od odbiorcy.

Pomiar z rozliczeniem energii kondensatu.

W takim uk³adzie realizuje siê pomiar przep³ywu, ciœnienia 
i temperatury na ruroci¹gu zasilaj¹cym (para) oraz pomiar 
temperatury na ruroci¹gu powrotnym (kondensat).
Zak³ada siê, ¿e nie ma ubytku medium (100% zwrotu 
kondensatu).

Na podstawie danych pomiarowych przelicznik oblicza 
skompensowany przep³yw, masê i energiê pary, oraz 
energiê zwracanego kondensatu.

Pomiar pary bez zwrotu kondensatu.

W takim uk³adzie realizuje siê pomiar przep³ywu, 
ciœnienia i temperatury tylko na ruroci¹gu zasilaj¹cym 
(para). 

Na podstawie danych pomiarowych przelicznik oblicza 
skompensowany przep³yw, masê i energiê pary.

W zale¿noœci od potrzeb klienta i warunków obiektowych mo¿emy zrealizowaæ pomiar przep³ywu i energii pary 
w jednej z trzech struktur uk³adów pomiarowych:

Systemy pomiarowe



pomiar przep³ywu i energii wodypomiar przep³ywu i energii pary
z rozliczeniem kondensatu

pomiar przep³ywu gazu

W oferowanych przez nas uk³adach pomiarowych stosujemy przeliczniki najnowszej generacji, które 
umo¿liwiaj¹ m.in.:
- kompensacjê przep³ywu od temperatury i ciœnienia medium
- rozliczenie do 3 niezale¿nych uk³adów pomiarowych (jeden przelicznik mo¿e obs³u¿yæ nawet 3 uk³ady, w których 

w ka¿dym mo¿e byæ mierzone inne medium)
- obs³ugê wszelakich typów przep³ywomierzy (objêtoœciowe, masowe, elementy spiêtrzaj¹ce)
- archiwizacjê pomiarów umo¿liwiaj¹c¹ szczegó³ow¹ analizê usterek i nadmiernego zu¿ycia energii
- transmisjê danych do systemu nadrzêdnego (port RS485 (protokó³ ASCII lub MODBUS RTU), port Ethernet (protokó³ 

Modbus TCP, serwer www))
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Przeliczniki oferujemy w wersji naœciennej lub tablicowej w prefabrykowanej przez nas szafce pomiarowej. Dostarczana 
szafka pomiarowa wyposa¿ona jest w ZAPROGRAMOWANY przelicznik do projektowanego uk³adu pomiarowego, 
zasilacz, osprzêt monta¿owy oraz schemat obwodowy do w³aœciwego pod³¹czenia przetworników.

Systemy pomiarowe

Uk³ady wielokana³owe

Szafka pomiarowa
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Wykonujemy kompleksowe us³ugi w zakresie:

Jakie oferujemy?korzyœci 

· Monitoring on-line zu¿ycia mediów i energii

· Wyznaczenie jednostkowego kosztu energii i mediów na produkt

· Wyznaczenie kosztów zu¿ycia mediów w zestawieniu na maszyny/wydzia³y

· Okreœlenie potrzeb energetycznych poszczególnych etapów produkcji

· Wyznaczenie kosztów rozruchu, pracy ci¹g³ej i biegu ja³owego (straty)

· Okreœlenie czasu pracy i przestojów urz¹dzeñ

· Porównanie wydajnoœci pracy linii technologicznej na poszczególnych zmianach

· Mo¿liwoœæ wykrycia wzrostu zu¿ycia mediów przez maszyny zwi¹zanego z nieszczelnoœci¹ lub awariami

· Identyfikacja najbardziej energoch³onnych urz¹dzeñ, wyznaczenie ró¿nic w kosztach, generowanych strat

· Ustalenie miejsc i wielkoœci strat wycieku mediów - szczególnie sprê¿onego powietrza

· Obni¿enie kosztów przy sta³ej jakoœci produkcji

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia 
jest wzrost rentownoœci i zysk

Niejednokrotnie istnieje potrzeba przedstawienia wskazañ uk³adu pomiarowego w nadrzêdnym 
systemie wizualizacji i archiwizacji danych. Wizualizacja ma za zadanie u³atwiæ nadzór nad 
parametrami technologicznymi i skróciæ maksymalnie czas reakcji s³u¿b utrzymania ruchu. 
Archiwizacja danych pomiarowych umo¿liwia przeprowadzanie analiz zu¿ycia mediów oraz ³atwego 
i szybkiego tworzenia raportów.

System monitorowania i archiwizacji danych pomiarowych

Systemy pomiarowe

Wizualizacji ArchiwizacjiPomiarów



Przyk³adowa architektura systemu

Stacje robocze

klient - InTouch,
pakiet biurowy
- wyœwietlanie danych
- raporty
- alarmy

Switch

Aparatura
pomiarowa

Switch

Konwertery sygna³u na Ethernet

Serwer

Historian
programy
komunikacyjne
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Systemy pomiarowe

·

·

·

·

·

Szybkie wdro¿enie - mniejsze koszty
inwestycji

Wprowadzanie zmian w konfiguracji 
przez samych pracowników - znikome 
koszty eksploatacji

Du¿a popularnoœæ oprogramowania 
wœród in¿ynierów - szybka nauka

Brak koniecznoœci rêcznego odczytu 
pomiarów - pracownicy mog¹ zaj¹æ siê 
innymi obowi¹zkami

Profesjonalne wsparcie techniczne ze 
strony dystrybutora - firmy ASTOR

·

·

·

·

·

Dlaczego nasze oprogramowanie?
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Przep³ywomierz Prowirl 72

Przep³ywomierz Prowirl 73
pomiar masowy pary nasyconej i cieczy

Przep³ywomierze wirowe

 Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
  - 0,75%(ciecze)  wartoœci mierzonej oraz zakresu maksymalnego 
  - 1% wartoœci mierzonej oraz zakresu maksymalnego (gazy)
• Sprawdzony czujnik (ponad 100.000 sprzedanych urz¹dzeñ)
• Czujnik odporny na:
  - drgania instalacji (o amplitudzie do 1g, niezale¿nie od kierunku)
  - szoki temperaturowe (> 150 /s)
  - zanieczyszczenia medium mierzonego
  - uderzenia hydrauliczne
• Temperatura pracy: -200...+400 °C
• Uniwersalne zastosowanie:
  - wersja kompaktowa i rozdzielna
  - wersja ko³nierzowa i do zabudowy miêdzyko³nierzowej
  - wersja redundantna (dwa czujniki i dwie elektroniki)
  - wersja z Alloy C-22
• Interfejsy: HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus
• Wyjœcie impulsowe izolowane galwanicznie (alarmy, przekroczenia)
• Samokontrola i diagnostyka elektroniki pomiarowej i czujnika
• Kompensacja niedopasowania œrednic (ruroci¹gu i rury pomiarowej)

°C

ZASTOSOWANIE: Przep³ywomierz przeznaczony jest do objêtoœciowego pomiaru przep³ywu cieczy, pary i gazów. 
Dziêki wysokiej odpornoœci na zanieczyszczenia medium znajduje zastosowanie w ró¿norodnych aplikacjach 
przemys³u chemicznego, petrochemicznego, ciep³ownictwie, energetyce i wielu innych bran¿ach przemys³u.

ZASTOSOWANIE: Przep³ywomierz przeznaczony jest do pomiaru przep³ywu objêtoœciowego lub masowego pary 
nasyconej i cieczy. Strumieñ masy pary oraz parametry energetyczne obliczane s¹ zgodnie z miêdzynarodowym 
standardem przemys³owym IAPWS-IF 97 (ASME). Przy sta³ym ciœnieniu procesowym, wielkoœci¹ wyjœciow¹ mo¿e byæ 
równie¿ obliczony przep³yw masowy pary przegrzanej lub przep³yw objêtoœciowy i masowy innych gazów.

• Sprawdzony w dzia³aniu czujnik pojemnoœciowy (w ponad 100.000 
instalacji)

• Czujnik odporny na:

- drgania (ponad 1g, wszystkie osie)

- szoki temperaturowe (> 150 °C/s)

- zanieczyszczenia medium

- uderzenia hydrauliczne

• Temperatura pracy: -200...+400 °C

• Interfejsy komunikacyjne do g³ównych systemów sterowania 
i diagnostyki: HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus

• Wyjœcie impulsowe izolowane galwanicznie (sygnalizacja stanów 
alarmowych, warto.ci granicznych, itp.)

• Ci¹g³a samodiagnostyka uk³adu pomiarowego

• Korekcja niezgodnoœci œrednic

• Brak czêœci ruchomych, bezobs³ugowoœæ, brak p³yniêcia zera



METRONIC SYSTEMS

tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

 

Przep³ywomierz Rosemount 8800

Przep³ywomierze wirowe

• Niezawodny - w ca³oœci spawany i niezapychaj¹cy siê czujnik.

±
±

• Zakres temperatur: –200 do 427 
• Odporny na wibracje

MultiVariable - zawiera czujnik temperatury w mierniku. W wersji 
z komputerem przep³ywu integracja przep³ywomierza z przetwor-
nikiem ciœnienia do pe³nej kompensacji ciœnieniowej i temperatu-
rowej pary przegrzanej i gazów.

• Konstrukcja czujnika umo¿liwiaj¹ca jego wymianê bez koniecznoœci 
roz³¹czania przy³¹czy procesowych.

• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
  - 0,65% wartoœci dla cieczy
  - 1% wartoœci dla gazów i pary

°C

• Dostêpny w wersjach:
- ko³nierzowej - DN15...DN300
- bezko³nierzowej - DN15...DN200
- z redukcj¹ - DN25...DN300

Przep³ywomierz z integralnie zredukowan¹ œrednic¹ rozszerza 
dwukrotnie zakres pomiarowy i znacznie obni¿a koszty. Nie ma 
koniecznoœci wykonania przewê¿enia ruroci¹gu. 

- dwuczujnikowej - DN15...DN300
Przeznaczone s¹ do aplikacji wymagaj¹cych redundancji 
w uk³adach zabezpieczaj¹cych.

- 

8800 MultiVariable8800 

88008800 Reducer

Przep³ywomierz FS4000 Swirl
dla bardzo krótkich odcinków prostych

• Przep³ywomierz s³u¿y do pomiaru cieczy, pary i gazów. 

• Specjalna konstrukcja przep³ywomierza pozwala na zastosowanie 
bardzo krótkich odcinków prostych ruroci¹gu (typowo 3xDN przed 
i 1xDN za przep³ywomierzem)

• Dynamika pomiaru: 1:25

• Dok³adnoœæ: do ± 0.5% wartoœci mierzonej

• Zakres œrednic: 

• Temperatura pracy: -55...280°C (opcjonalnie dla FV do 400°C)

• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe/alarm

• Opcjonalnie zintegrowany czujnik temperatury do kompensacji 
temperaturowej

• Protoko³y komunikacyjne: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION 
Fieldbus

• Dostêpny w wersji kompaktowej i roz³¹cznej (z 10m kablem)

• Dopuszczenia: ATEX,  IEC,  cFMus

   - wersja ko³nierzowa:  DN15...DN400 

EMERSON
Process Managment
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Przep³ywomierz MV80

Przep³ywomierze wirowe

•

•

•

• ±0,3...1,5% w zale¿noœci od rodzaju medium 
i mierzonej wielkoœci

• Dostêpny w dwóch wersjach:
 - ko³nierzowej - zakres œrednic: DN15...DN200
 - miêdzyko³nierzowej - zakres œrednic: DN25...DN100

• Temperatura pracy: -40...400

• 90m/s

• Zakresowoœæ: 30:1 prêdkoœci przep³ywu

• Dostêpny w wielu wersjach: pomiar objêtoœciowy oraz ró¿ne konfigu-
racje pomiarów: masowego, temperatury procesu, ciœnienia procesu, 
ciœnienia zewnêtrznego, temperatury zewnêtrznej, pomiaru energii 
pary

•  Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, HART, MODBUS, alarmowe

•  Certyfikat  ATEX

 Pomiar przep³ywu objêtoœciowego,masowego, temperatury, ciœnienia

 Zaawansowana konstrukcja odporna na wibracje

Ekonomiczny, dok³adny oraz wiarygodny pomiar przep³ywu 
objêtoœciowego i masowego wiêkszoœci gazów, cieczy oraz pary bez 
koniecznoœci rekalibracji

Dok³adnoœæ pomiaru 

°C

Zakres prêdkoœci przep³ywu: ciecze: 0,3...9 m/s; gaz i para: do 

•  Pomiar przep³ywu objêtoœciowego,masowego, temperatury, ciœnienia

•  Zaawansowana konstrukcja odporna na wibracje

• Ekonomiczny, dok³adny oraz wiarygodny pomiar przep³ywu 
objêtoœciowego i masowego wiêkszoœci gazów, cieczy oraz pary bez 
koniecznoœci rekalibracji

• Dok³adnoœæ pomiaru 

• Dostosowany do rur o œrednicach DN80...DN600

• Zakres prêdkoœci przep³ywu:
 - dla cieczy: 0,3...9m/s
 - dla gazów i pary: do 

±0,3...1,5% w zale¿noœci od rodzaju medium 
i mierzonej wielkoœci

90m/s

• Zakresowoœæ: 30:1 prêdkoœci przep³ywu

• Dostêpny w wielu wersjach: pomiar objêtoœciowy oraz ró¿ne konfigu-
racje pomiarów: masowego, temperatury procesu, ciœnienia procesu, 
ciœnienia zewnêtrznego, temperatury zewnêtrznej, pomiaru energii 
pary

• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, HART, MODBUS, alarmowe

• Certyfikat  ATEX

Przep³ywomierz MV82
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Przep³ywomierz SITRANS FX

Przep³ywomierze wirowe

•

•

•

•

•

•

•

•

• ±0,75 ÷ 2,5% (w zale¿noœci od wersji i medium)

• Zakres temperatur: -40...240  

• Wyjœcia

  - pr¹dowe: 4...20mA

  - cyfrowe: HART

  - impulsowe

•

•

•

Kompaktowy przep³ywomierz wirowy z jednym lub dwoma 
przetwornikami, przeznaczony do pomiaru cieczy, gazów 
technicznych (np. sprê¿one powietrze, azot, tlen) i pary

Wyposa¿ony w zintegrowany czujnik temperatury i ciœnienia 
umo¿liwiaj¹cy pomiar masowy lub skompensowany objêtoœciowy 
gazów i pary.

Bezpoœredni pomiar energii

Stabilny pomiar, odporny na drgania instalacji

Wysoka odpornoœæ na korozjê, uszkodzenia mechaniczne oraz 
wysok¹ temperaturê

Bezobs³ugowa konstrukcja czujnika

Minimalne spadki ciœnienia

Dostêpny w wersjach:
 - ko³nierzowej - DN15...DN300
 - miêdzyko³nierzowej - DN15...DN100

• Dostêpny w wersjach:

- z pojedynczym przetwornikiem: 
standard - pomiar ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
z przetwornikiem ciœnienia - skompensowany pomiar przep³ywu 
gazów, pary i energii pary - zintegrowany czujnik temperatury 
i ciœnienia
z przetwornikiem ciœnienia i zaworem odcinaj¹cym - zastoso-
wanie zaworu odcinaj¹cego zabezpiecza czujnik ciœnienia podczas 
wykonywania testów ciœnieniowych w instalacji oraz umo¿liwia jego 
konserwacjê lub wymianê bez koniecznoœci przerywania procesu

- z podwójnym przetwornikiem: 
standard - prawdziwy redundantny system z dwoma niezale¿nymi 
torami pomiarowymi. Dziêki temu klient otrzymuje podwójnie 
niezawodny i wiarygodny pomiar. Ten wariant jest optymalnie 
dopasowany do pomiarów w instalacjach wieloproduktowych, gdzie 
media przep³ywaj¹ kolejno po sobie. Dostêpny tylko w wersji 
ko³nierzowej.

Dok³adnoœæ:  

°C

Standardowo 3-punktowy certyfikat kalibracji

Znajduje zastosowanie w przemyœle chemicznym, petrochemicznym, 
rafineryjnym, spo¿ywczym, farmaceutycznym, gospodarce wodno-
-œciekowej, wydobyciu ropy i gazu oraz w energetyce.

Dopuszczenia do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem:
 ATEX, FM, US/C, 

wersja waflowa
pojedynczy przetwornik

z przetw. ciœnienia

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik

standard

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik

z przetw. ciœnienia

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik 

z przetw. ciœnienia i 
zaworem odcinaj¹cym

wersja ko³nierzowa
podwójny przetwornik 

standard



Przep³ywomierz DVH
pomiar objêtoœciowy, masowy, energii

• Przep³ywomierz DVH s³u¿y do pomiaru cieczy, pary i gazów

• Dok³adnoœæ: do ± 0.7% wartoœci mierzonej

• Zakres œrednic:  DN15...DN200

• Temperatura pracy: -40...260°C (opcjonalnie do 400°C)

• Wyjœcia: 4...20mA, HART

• Dostêpny w wersjach:

-DVH-V - pomiar objêtoœciowy, ekonomiczne rozwi¹zanie dla 
wiêkszoœci cieczy

-DVH-T - zawiera czujnik temperatury do skompensowanego pomiaru 
pary nasyconej

-DVH-P - wieloparametrowy pomiar masowy z wbudowanym czujni-
kiem temperatury i ciœnienia do pomiaru gazów, cieczy i pary

-DVH-E - czasie rzeczywistym oblicza zu¿ycie energii (nie zatwierdzo-
ne do aplikacji rozliczeniowych). Licznik mo¿e byæ zaprogramowany 
do pomiaru pary, wody gor¹cej lub wody lodowej.

• Dopuszczenia: ATEX,  IEC, EX
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Przep³ywomierze wirowe

Przep³ywomierz DVZ

• Zakres pomiarowy:  0,5...4,5 do10...100 L/min 

• Dok³adnoœæ: ± 2.5% pe³nego zakresu 

• Przy³¹cze: G 1/4...G 1, 1/4...1 NPT

• Ciœnienie max: 10bar 

• Temperatura max: 80 °C

• Materia³: 

 Przy³¹cze: mosi¹dz, stal nierdzewna,

Obudowa: PPS

• Dostêpne wersje urz¹dzenia:

- DVZ-..L4 z AUF: przep³ywomierz i sygnalizator wirowy z wyjœciem 
analogowym

- DVZ-..C3: przep³ywomierz i sygnalizator wirowy z kompaktow¹ 
elektronik¹

- DVZ-..E: przep³ywomierz wirowy z licznikiem

- DVZ-..F3: przep³ywomierz wirowy z wyjœciem impulsowym

- DVZ-..G: przep³ywomierz wirowy z dozownikiem elektronicznym

- DVZ-..L: przep³ywomierz wirowy z wyjœciem analogowym 

- DVZ-..S: przep³ywomierz i sygnalizator wirowy
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Zwê¿ka pomiarowa (kryza)

Elementy spiêtrzaj¹ce

•

•

•

•

•

•

Metoda pomiaru przep³ywu wykorzystuje efekt spadku ciœnienia 
medium po przejœciu przez przeszkodê. Na podstawie zmierzonej 
ró¿nicy ciœnieñ (przy pomocy przetwornika ró¿nicy ciœnieñ) obliczana 
jest wielkoœæ przep³ywu

Stosunkowo niski koszt zestawu pomiarowego

Praca w mediach agresywnych i obojêtnych o dowolnej temperaturze 
i ciœnieniu

Praca w mediach zanieczyszczonych mechanicznie (kryza 
segmentowa)

Monta¿ na œrednicach: DN50...DN1000

Monta¿ na kana³ach prostok¹tnych: DN25...DN500

Przep³ywomierz Annubar® EMERSON
Process Managment

Precyzyjny, zintegrowany przep³ywomierz zbudowany w oparciu 
o wytwarzaj¹ce spadek ciœnienia czujniki Annubar® (uœredniaj¹ca rurka 
Pitota)  i przetworniki ciœnienia.

•

- czujnik Annubar Model 485 - przeznaczony do pomiarów cieczy, 
gazów i pary. Konstrukcja umo¿liwia monta¿ bez koniecznoœci 
przerywania procesu technologicznego. Zintegrowane zblocze 
zaworowe umo¿liwia bezpoœredni monta¿ przetworników ró¿nicy 
ciœnieñ

- przep³ywomierz Model 3051SFA ProBar - po³¹czenie przetwornika 
ciœnienia 3051S z czujnikiem Annubar 485. Przeznaczony g³ównie do 
pomiarów cieczy

- przep³ywomierz Model 3095MFA Mass ProBar - po³¹czenie 
przetwornika wielofunkcyjnego 3095MV z czujnikiem Annubar 485. 
Przeznaczony do pomiarów gazów i pary. Dynamiczne obliczenia 
skompensowanego natê¿enia przep³ywu masowego

Dla œrednic: DN50...DN1800

• Szczeliny uœredniaj¹ce, brak czêœci ruchomych

• Ma³a strata ciœnienia

• Niskie koszty monta¿u

• Pomiary natê¿enia przep³ywu masowego w czasie rzeczywistym 
z wykorzystaniem zintegrowanego czujnika temperatury. Pomiary 
wielofunkcyjne w aplikacjach pary i gazu zapewniaj¹ kompensacjê 
zmian ciœnienia i temperatury

• Dostêpny w wersjach:

Dysza ISA 1932
• Zwê¿ka pomiarowa dla pomiarów mediów o wysokich parametrach 

ciœnienia i temperatury.
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UltradŸwiêkowy przetwornik 
przep³ywu SONO 1500 CT 

• Przetwornik przep³ywu z ultradŸwiêkow¹ technik¹ pomiaru

• Bardzo wysoka dok³adnoœæ pomiaru do rozliczeñ w lokalnych 
i rejonowych systemach grzewczych

• Dynamika pomiaru przep³ywu q/q  = 1:250 w 2 klasie metrologicznej i p
3(q  1,5 / 2,5 / 6 m / h) p

• Ca³kowity zakres dynamiki pomiaru przep³ywu ³ 1:1500 

• Opatentowana zasada wolnej  wi¹zki stanowi doskona³e rozwi¹zanie 
na osady w rurze pomiarowej 

• Zakres temperatur przetwornika przep³ywu: 5°C ... 90/ 130/ 150°C 
3• Dostêpny dla przep³ywów nominalnych q  = 0,6/1,0/1,5/2,5/3,5/6 m / h p

3• Odporny na przeci¹¿enie temperatury do 150°C (dla q  0,6 do 6 m / h) p

• Solidne zwierciad³a ze stali nierdzewnej gwarantuj¹ du¿¹ ¿ywotnoœæ 
i stabilnoœæ dzia³ania 

• Brak zawirowañ wokó³ zwierciade³ 

• Nowa konstrukcja o obni¿onym oporze hydraulicznym 

• Dok³adnoœæ pomiaru spe³niaj¹ca wymogi normy EN 1434, klasa 2 i 3 

• Nie s¹ wymagane proste odcinki ruroci¹gu przed i za licznikiem 

Przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

Przep³ywomierz SONIX 10D

Dwuœcie¿kowy przep³ywomierz typu "transit-time" z przetwornikiem 
pomiarowym montowanym osobno. Brak spadku ciœnienia i ruchomych 
czêœci. Zastosowana technika pomiaru sygna³em ultradŸwiêkowym 
zapewnia stabilny i dok³adny pomiar przep³ywu. Przep³ywomierz 
wystêpuje w wersji ko³nierzowej lub jako fragment istniej¹cego 
ruroci¹gu.

Podstawowe dane techniczne:

• Zakres œrednic: DN15...DN2500

• Zakres pomiarowy: 0.1...15m/s

• Temperatura cieczy: do +150°C

• Podstawowy b³¹d pomiaru: ±0.5%

• Sygna³y wyjœciowe:

- pr¹dowy

- impulsowy

- RS485 Modbus RTU

- progi

• Pomiar przep³ywu w obu kierunkach
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Przep³ywomierz ultradŸwiêkowy 
SONO 3300 Industry

• Przeznaczony do aplikacji wodnych, œcieków oczyszczonych, 
olejowych i ciek³ogazowych oraz grzewczych i ch³odniczych

• Œrednice znamionowe: DN50...DN300

• Dok³adnoœæ pomiarowa: 0,5%

• Ciœnienia

- DN 50 ... 300 (2” … 12”) - PN 40

- DN 100 ... 300 (4” … 12”) - PN 16

- DN 200 ... 300 (8” … 12”) - PN 10

• Obudowa: IP67

• Wykonania EEx d IIC T3-T6

• Temperatura medium: -10...160°C

• Wspó³pracuje z przetwornikiem SITRANS FUS 060:

- Komunikacja: HART lub Profibus PA

- Zakres temperatur: -20 ... 65°C

- Zasilanie: 230 V AC lub 24 V DC/AC

Przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

Przep³ywomierze serii SU

• Zakres zastosowañ: media p³ynne (woda, roztwory glikolu, oleje 
2(lepkoœæ £ 68 mm /s przy 40°C ))

• Przy³¹cze procesowe: 

- G3/4 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SU7x00)

- G1 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SU8x00)

- G1 1/4 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SU9x00)

• Temperatura medium: -10...80°C

• Mo¿liwoœæ jednoczesnego pomiaru temperatury (wersje urz¹dzenia 
SUx000)

• Zakres pomiaru przep³ywu:

- 50 l/min dla przy³¹cza G 3/4

- 100 l/min dla przy³¹cza G 1

- 200 l/min dla przy³¹cza G 11/4

• Sygna³ wyjœciowy:

- dla urz¹dzenia w wersji SUx000: OUT1: NO / NC programowalne lub 
impulsowe, OUT2: NO / NC programowalne lub analogowe 
(4...20mA / 0...10 V, skalowalne)

- dla urz¹dzenia w wersji SUx200: 2 x NO / NC

- dla urz¹dzenia w wersji SUx004: 2xanalogowe(4...20mA skalowalne)
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Panametrics PT878GC 
Przenoœny bezinwazyjny pomiar gazu

• Umo¿liwia pomiar przep³ywu wiêkszoœci gazów takich jak gaz ziemny, 
skompresowane powietrze, a tak¿e gazów toksycznych i korozyjnych

• Dostêpny w wersji ATEX

• Zakres pomiarowy: 9...36 m/s

• Œrednice nominalne DN: 20mm...600mm

• Port podczerwieni do komunikacji z komputerem

• Gruboœciomierz o zakresie: 1.3...76.2 mm

• Materia³ ruroci¹gu:  wszystkie metale i tworzywa sztuczne

• Dok³adnoœæ:

- DN do 150 mm: ±2%...5% wskazania

- DN powy¿ej 150 mm: typowo ±1%...2% wskazania

• Zakresowoœæ: 150:1

• Temperatura pracy:  -20...55°C

• Wyjœcie

- 0/4...20mA

- impulsowe lub czêstotliwoœciowe

Przenoœne bezinwazyjne przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

Panametrics PT878 
Przenoœny bezinwazyjny pomiar cieczy

• Przenoœny przep³ywomierz ultradŸwiêkowy przeznaczony do pomiaru 
przep³ywu cieczy

• Zakres pomiarowy: ±12 m/s

• Œrednice nominalne DN: 12.7mm...7.6 m

• Port podczerwieni do komunikacji z komputerem

• Gruboœciomierz o zakresie: 1.3...76.2 mm

• Materia³ ruroci¹gu:  wszystkie metale i wiêkszoœæ tworzyw sztucznych

• Dok³adnoœæ:

- DN do 150 mm: ±2%...5% wskazania

- DN powy¿ej 150 mm: typowo ±1%...2% wskazania

• Zakresowoœæ: 400:1

• Temperatura pracy:  -20...55°C

• Wyjœcie

- 0/4...20mA

- impulsowe lub czêstotliwoœciowe

- port podczerwieni



Prosonic Flow - monta¿ bez 
przerywania procesu technologicznego

• Prosonic Flow jest uniwersalnym, ekonomicznym przep³ywomierzem 
dostêpnym w wersji z czujnikami zaciskanymi, zanurzeniowymi lub 
wbudowanymi w rurê pomiarow¹ oferuj¹c tym samym mo¿liwoœæ 
doboru rozwi¹zania idealnie odpowiadaj¹cego wymogom danej 
aplikacji.

• Przep³ywomierz przeznaczony jest do dwukierunkowego przep³ywu 
cieczy czystych i lekko zanieczyszczonych, niezale¿nie od ich 
ciœnienia, temperatury, przewodnoœci i lepkoœci

• Idealne rozwi¹zanie z uwagi na mo¿liwoœæ monta¿u bez przerywania 
procesu technologicznego

• Bardzo szeroki zakres œrednic nominalnych: DN 15 ... 4000

• Dopuszczenia do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem: ATEX, 
FM, CSA

• Atesty higieniczne: Dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹ (Prosonic 
Flow C)

• Interfejsy do systemów sterowania procesem: HART, PROFIBUS PA, 
FOUNDATION Fieldbus

• Temperatura pracy: –20 ... +80 °C (opcjonalnie: 0 ... +130 °C)

• Stopieñ ochrony: IP 67, opcjonalnie: IP68

Bezinwazyjne przep³ywomierze ultradŸwiêkowe
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SITRANS F US Clamp-on - monta¿ 
bez przerywania procesu 

• Przep³ywomierz dostêpny w wielu wersjach:

- FUS1010 (Standard - stacjonarny do wszelkiego rodzaju cieczy)

- FUP1010 (Przenoúny - przenoœny do pomiaru przep³ywu cieczy)

- FUE1010 (Energia - dostêpny w wersji stacjonarnej i przenoœnej 
stosowany do pomiaru przep³ywu energii cieplnej)

- FUH1010 (Olej - stacjonarny do pomiaru oleju)

- FUG1010 (Gaz - dostêpny w wersji stacjonarnej i przenoœnej 
stosowany do pomiaru przep³ywu gazu ziemnego)

- FST020 (Basic - ekonomiczny przepùywomierz dostosowany do 
wiêkszoœci najczêœciej spotykanych aplikacji w przemyœle,  
projektowany, w wersji œciennej oraz zintegrowany z g³owicami)

• Œrednice: od 6,14 mm (1/4'') do 10 m

• Zwiêkszona dok³adnoœæ dziêki unikatowej technologii szerokiej wi¹zki 
ultradŸwiêkowej „Wide Beam Transit – Time Ultrasonic”

• Pomiary rozliczeniowe oraz wykrywanie przecieków i nieszczelnoœci

• Doskonale sprawdza siê w trudnych aplikacjach (wielkie œrednice, 
wysokie temp., strefa Ex, itp...)



Przep³ywomierz FM-300

Przep³ywomierz elektromagnetyczny sk³ada siê z:

• G³owicy pomiarowej, której zasadniczymi elementami s¹ elektrody 
pomiarowe i elektromagnesy wytwarzaj¹ce pole magnetyczne

• Przetwornika pomiarowego, który zasila cewki g³owicy i przetwarza 
napiêcie z elektrod pomiarowych na cyfrowe wartoœci przep³ywu

Przep³ywomierz FM-300 jest urz¹dzeniem zapewniaj¹cym:

• Wysok¹ dok³adnoœæ pomiaru

• Wysok¹ niezawodnoœæ dzia³ania

• Szeroki zakres zastosowañ 

  - wyk³adziny: ebonitowa i teflonowa

  - zakres œrednic: DN 3...DN 600

• Wysok¹ odpornoœæ na warunki pracy w atmosferze przemys³owej 
(wilgoæ, korozja, zak³ócenia)

• Realizacjê podstawowych funkcji steruj¹cych (regulacja, dozowanie 
poprzez 2 przekaŸniki)

• Wspó³pracê z uk³adami automatyki (wyjœcia: 4...20 mA, impulsowe, 
przep³ywu wstecznego, RS 485)

ZASTOSOWANIE: Podstawowe obszary zastosowañ to gospodarka wodno-œciekowa, przemys³ spo¿ywczy, chemiczny, 
górnictwo, hutnictwo
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Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierz WaterMaster

• Przep³yw dwukierunkowy

• Unikalny przetwornik z autokalibracj¹ (w trakcie przyznawania 
patentu), gwarantuj¹cy optymaln¹ stabilnoœæ i powtarzalnoœæ

• Ci¹g³y autotest zgodny z zaleceniami OIML z funkcj¹ alarmowania, 
zapewniaj¹cy dok³adnoœæ wskazañ czujnika i przetwornika

• Pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki

• Tryb pe³nej symulacji przep³ywu

• Uniwersalne prze³¹czanie zasilania (dostêpne opcje zasilania pr¹dem 
zmiennym i sta³ym)

• Pe³na autodiagnostyka zgodna z norm¹ NAMUR NE107

• Funkcja programowania wielu alarmów

• Komunikacja poprzez protokó³ HART przewodem 4...20mA oraz 
poprzez gniazdo podczerwieni

• Trzy konfigurowalne wyjœcia impulsowe/czêstotliwoœci i alarmowe

• Zaawansowane gniazdo podczerwieni obs³uguje zdaln¹ komunikacjê 
z interfejsem HMI, w protokole HART, cykliczne wysy³anie danych oraz 
zrzut parametrów 

• Wyjœcie pr¹dowe zgodne z NAMUR z funkcj¹ sygnalizacji alarmu

ZASTOSOWANIE: Zaprojektowany do u¿ytku we wszystkich aplikacjach wodno-œciekowych od oczyszczalni œcieków 
po sieci dystrybucyjne



Przep³ywomierz Promag W/L 800 
zasilany bateryjnie

•Przep³ywomierz z bateryjnym zasilaniem, zoptymalizowany do 
wymagañ bran¿owych. Œrednice nominalne do DN 600 (24"), 
dopuszczenie do rozliczeñ i kontaktu z wod¹ pitn¹

•Ekonomiczny pomiar – niskie koszty monta¿u, nie wymaga 
konserwacji, dok³adne rozliczenie dziêki wysokiej dok³adnoœci

• Automatyczna regulacja trybu pracy (tryb Smart) gwarantuje d³ug¹ 
¿ywotnoœæ baterii przy stale wysokiej wydajnoœci pomiarowej

• Zgodnoœæ z wymaganiami stawianymi przyrz¹dom rozliczeniowym

• D³uga ¿ywotnoœæ baterii, do 15 lat pracy

• Wysoki poziom bezpieczeñstwa operacyjnego. Wszystkie dane 
pomiarowe s¹ zapamiêtywane w rejestratorze i mog¹ byæ przes³ane 
w dowolne miejsce za pomoc¹ wbudowanego modemu GSM/GPRS

• Imponuj¹ca trwa³oœæ bez dodatkowych œrodków ochronnych, 
certyfikowana ochrona przed korozj¹ (EN ISO 12944) umo¿liwia 
ekonomiczny monta¿ pod wod¹ lub pod ziemi¹ oraz w atmosferze 
korozyjnej

• Œrednice nominalne 

   - Promag L: DN 50…600

   - Promag W: DN 25…600
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Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierz Promag W/L/D 400

• Przep³ywomierz elektromagnetyczny zoptymalizowany do wymagañ 
bran¿y wodno-œciekowej

• Do pomiaru przep³ywu wody pitnej, wody procesowej lub œcieków

• Szczególnie wytrzyma³a i odporna na korozjê konstrukcja, np. do 
ci¹g³êj pracy pod ziemi¹

• Innowacyjna technika pomiaru po³¹czona z efektywnym wykorzysta-
niem serwera www do konfiguracji i obs³ugi przyrz¹du

• Wykonania do pracy pod wod¹ lub pod ziemi¹ (IP 68)

• Do objêtoœciowego pomiaru przep³ywu, pomiarów rozliczeniowych, 
detekcji nieszczelnoœci

• Œrednice nominalne: 

   - Promag L: DN 50…2400

   - Promag W: DN 25…2000

   - Promag D: DN 25…100

• Przy³¹cza procesowe: 

   - Promag L: ko³nierze spawane,  luŸne (DIN, ASME, AWWA, AS)

   - Promag W: ko³nierze spawane (DIN, ASME, JIS, AWWA, AS)

   - Promag D: monta¿ miêdzyko³nierzowy (DIN, ASME, JIS)

• Sygna³y wyjœciowe 4…20mA (HART®), impulsowe/czêstotliwoœcio-
we/statusu (2), wejœcie statusu
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Przep³ywomierz MAG8000

£atwy w monta¿u

• Monta¿ kompaktowy lub roz³¹czny 

• Stopieñ ochrony obudowy IP68/NEMA 6P. Mo¿liwoœæ zakopania 
czujnika bezpoœrednio w ziemi

• Elastycznoœæ zasilania – wewnêtrzny lub zewnêtrzny pakiet baterii lub 
zasilanie sieciowe z bateryjnym zasilaniem rezerwowym 

Dok³adny pomiar

• Dok³adnoœæ pomiaru od 0,2%

• Zatwierdzenie typu OIML R49

• Pomiar dwukierunkowy

Wysoka stabilnoœæ d³ugookresowa pomiaru

• Brak zu¿ywaj¹cych siê czêœci ruchomych

• 6 letni czas pracy na baterii wewnêtrznej w typowej aplikacji wodnej

• Ca³kowicie spawana konstrukcja czujnika umo¿liwia pracê w trudnych 
warunkach

£atwe w dostêpie informacje pomiarowe

• Dostêp do danych w miejscu pomiaru

• Rejestracja danych dla profilu zu¿ycia

• Zaawansowana diagnostyka

• Dodawany modu³ komunikacyjny

Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierz MAGFLO 5100W

Przep³ywomierz elektromagnetyczny MAGFLO 5100W przeznaczony 
jest do aplikacji wodno-kanalizacyjnych. Sk³ada siê z dwóch czêœci: 
czujnik przep³ywu MAG 5100W (montowany na rurze) oraz przetwornik 
sygna³u MAG 5000 / MAG 6000 / MAG 6000I (montowany na czujniku 
lub w dowolnym innym miejscu do 500m od czujnika)

• Zakres œrednic: DN25 ... 1200

• Dok³adnoœæ pomiaru ju¿ od 0,25% wartoœci chwilowej

• Ciœnienie nominalne: PN 10/16

• Wyk³adzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierdzewnej

• Obudowa i ko³nierze ze stali wêglowej 

• Temperatura medium: -5 ... +70°C

• Stopieñ ochronny IP67 (IP68 z ¿elem uszczelniaj¹cym - mo¿liwe 
zatopienie)

• Mo¿liwy pomiar na dwóch licznikach (jeden mo¿e byæ resetowany np. 
w cyklu dziennym, drugi zlicza ca³oœæ, mo¿liwoœæ zablokowania 
has³em)

• Certyfikaty: GUM, PZH, WRc, DGRL-97/23 EC
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Przep³ywomierze serii SM

Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierz MIK

• Przep³ywomierz MIK jest przeznaczony do pomiaru i sygnalizacji 
ma³ych i œrednich przep³ywów cieczy przewodz¹cych w ruroci¹gach

• Zakres pomiarowy:  0,05…1,0 l/min do 35…700 l/min

• Dok³adnoœæ: ± 2.0% pe³nego zakresu 

• Przy³¹cze: G 1 ... G 2 3/4  gwint zewnêtrzny 

• Ciœnienie max: 10bar 

• Temperatura max: 80 °C

• Materia³: 

- ciecze nieagresywne: PPS, stal kwasoodporna 

- ciecze agresywne: PVDF, Hastelloy

• Korzyœci:

- brak czêœci ruchomych w ruroci¹gu 

- pomijalnie niskie spadki ciœnienia

- monta¿ w dowolnym po³o¿eniu

- krótki czas odpowiedzi – zamiennik  sygnalizatorów kalorymetrycz-
nych

- wysoka jakoœæ za nisk¹ cenê

• Zakres zastosowañ: ciecze przewodz¹ce 
2(konduktywnoœæ: ³ 20 µS/cm / lepkoœæ: < 70 mm /s bei 40°C)

• Przy³¹cze procesowe: 

- G1/2 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SM6xxx)

- G3/4 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SM7xxx)

- G1 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SM8xxx)

• Temperatura medium: -10...70 °C

• Mo¿liwoœæ jednoczesnego pomiaru temperatury (wersje urz¹dzenia 
SMx000, SMx100)

• Zakres pomiaru przep³ywu:

- 25l/min dla przy³¹cza G 1/2 

- 50l/min dla przy³¹cza G 3/4

- 100l/min dla przy³¹cza G 1

• Sygna³ wyjœciowy:

- dla urz¹dzenia w wersji SMx000: OUT1: NO / NC programowalne lub 
impulsowe, OUT2: NO / NC programowalne lub analogowe 
(4...20mA / 0...10 V, skalowalne)

- dla urz¹dzenia w wersji SMx004, SMx050: 2 x analogowe 4...20mA
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Wodomierz skrzyde³kowy 
jednostrumieniowy JS

• Œrednica nominalna: DN 25, 32, 40
3 3 3• Nominalny strumieñ objêtoœci: q  =3,5 m  /h, 6 m  /h, 10 m  /hp

• Temperatura robocza dla wody zimnej max. 50°C

• Temperatura robocza dla wody gor¹cej max. 90°C

• Ciœnienie robocze: max. 1,6 MPa 

Cechy szczególne:

• Zabudowa w przewodach (ruroci¹gach) poziomych (dla wody zimnej 
i gor¹cej) oraz pionowych (dla wody zimnej)

• Niski próg rozruchu

• Liczyd³o wskazówkowo-bêbenkowe pracuj¹ce w suchej przestrzeni

• Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie liczyd³a

• Przeniesienie napêdu na liczyd³o przy pomocy sprzêg³a magnetycz-
nego

• Wersja z pokrywk¹ mosiê¿n¹ - na ¿yczenie klienta

• Zgodnoœæ z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728

• Zatwierdzenie typu GUM

Wodomierze

Wodomierz skrzyde³kowy 
wielostrumieniowy WS

• Œrednica nominalna: DN 15... 50
3 3 3 3• Nominalny strumieñ objêtoœci: q  =1,5m /h, 2,5m /h 3,5m /h, 6m /h, p

3 310m /h, 15m /h

• Temperatura robocza dla wody zimnej max. 50°C

• Temperatura robocza dla wody gor¹cej max. 120°C

• Ciœnienie robocze: max. 1,6 MPa 

Cechy szczególne:

• Zabudowa w przewodach (ruroci¹gach) poziomych z liczyd³em 
skierowanym ku górze

• Niski próg rozruchu

• Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego 
liczyd³a pracuj¹cego w suchej przestrzeni

• Materia³y dopuszczone do kontaktu z wod¹ pitn¹

• Mo¿liwoœæ stosowania zaworów zwrotnych

• DN50 - wersja z ko³nierzami

• Zatwierdzenie typu GUM



• Œrednice nominalne: DN40 ... DN300

• Odpornoœæ na dzia³anie zewnêtrznego pola magnetycznego, zgodnie 
z EN 14154-3

• Niski próg rozruchu

• Szeroki zakres pomiarowy

• £atwoœæ odczytu przez dowolne ustawienie liczyd³a, obrotowo 
osadzonego w os³onie z pokrywk¹

• Mo¿liwoœæ elektronicznego sprawdzania parametrów metrologicz-
nych wodomierza

• Budowa modu³owa

• Wyjmowana wstawka pomiarowa

ZASTOSOWANIE: Wodomierze przeznaczone s¹ do przemys³owego 
pomiaru zu¿ycia wody zimnej o temperaturze do 50°C i wody gor¹cej 
o temperaturze do 130°C, przy wzglêdnie sta³ych i du¿ych strumieniach 
objêtoœci. Konstrukcja wodomierza umo¿liwia jego zabudowê 
w instalacjach wodoci¹gowych poziomych (H), pionowych (V) 
i skoœnych, z liczyd³em skierowanym ku górze, na bok, wzglêdnie 
w po³o¿eniach poœrednich H-V. Opcjonalnie wodomierz dostêpny jest 
w wersji przeznaczonej do wody zdemineralizowanej dla DN40...150 
oraz z gniazdem na czujnik ciœnienia (M14x1,5) dla DN50...150.
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Wodomierze

Wodomierz œrubowy MWN

Wodomierz œrubowy Woltex

• Wodomierz œrubowy z osi¹ poziom¹ dostêpny w rozmiarach od 
DN50 ...DN500

• Dziêki swojemu rozszerzonemu zakresowi pomiarowemu nadaje siê 
do stosowania w sieci dystrybucji wody, gdzie wymagana jest wysoka 
wiarygodnoœæ i dok³adnoœæ

• Woltex mo¿e byæ montowany w dowolnej pozycji na przyk³ad poziomo 
lub pionowo. W ka¿dym po³o¿eniu zachowuje klasê B wed³ug 
PN-ISO4064 zgodnie z posiadanym zatwierdzeniem typu

• Zatwierdzenie typu na podwójny zakres pomiarowy

• Zatwierdzony wk³ad pomiarowy umo¿liwiaj¹cy wymianê w miejscu 
instalacji bez koniecznoœci kalibracji

• Odporne na zaparowanie, hermetyczne liczyd³o w obudowie 
miedzianej zamkniêtej szk³em mineralnym

• Ka¿dy wodomierz jest wstêpnie przystosowany do zamontowania 
w przysz³oœci modu³u CYBLE s³u¿¹cego do zapamiêtywania 
i przesy³ania danych

• Maksymalna temperatura:  50°C

• Maksymalne ciœnienie:  20 bar
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Ciep³omierz kompaktowy 
ultradŸwiêkowy Multical 602

MULTICAL® 602 jest uniwersalnym przelicznikiem do pomiaru energii 
cieplnej i ch³odniczej, w których czynnikiem jest woda o temperaturze od
2 do 180°C (instalacje grzewcze) i od 2 do 50°C (instalacje ch³odnicze).

3• Dok³adny pomiar energii cieplnej i ch³odniczej a¿ do 3000 m /h

• Czujniki temperatury Pt100, 2-u przewodowe

• Czujniki temperatury Pt500, 2-u i 4-ro przewodowe

• Wspó³praca z przep³ywomierzami ULTRAFLOW®  
3q  od 0,6 do 1000m /hp

•  Zasilanie z baterii o 10-cio letniej ¿ywotnoœci, lub z zasilaczy 24 VAC 
lub  230 VAC

• Rejestry pamiêci: 460 dni, 36 miesiêcy i 15 lat

• Kontola szczelnoœci uk³adów grzewczych i wodoci¹gowych

• Porty dla dwu typów modu³ów rozszerzaj¹cych:

- Modu³y TOP: zegar RTC, wyjœcia impulsów CE+CV lub 
ograniczenie-PQ

-  Modu³y BASE: M-Bus, RF/Router, LonWorks wyjœcia analogowe 
0/4…20 mA i wejœcia impulsowe do pod³¹czenia wodomierzy lub 
liczników energii elektrycznej

Ciep³omierze

• Kompaktowa wersja ciep³omierzy typu CQM-III-K posiada zespolony 
w jednej obudowie:

- licznik ciep³a LQM-III-K 

- przep³ywomierz wirnikowy z wyjœciem impulsowym 

- komputerowo dobran¹ parê czujników temperatury typu Pt 500

• Wersja ta umo¿liwia montowanie ciep³omierzy kompaktowych 
zarówno na zasilaniu jak i powrocie uk³adu cieplnego 

• Ciep³omierze kompaktowe s¹ przeznaczone g³ównie do pomiaru 
energii cieplnej w domkach jednorodzinnych, a tak¿e w budownictwie 
wielorodzinnym wyposa¿onym w poziom¹ instalacjê centralnego 
ogrzewania 

• Instaluj¹c dodatkowy przep³ywomierz i parê czujników temperatury 
mo¿na dokonaæ pomiaru energii cieplnej z drugiego obwodu 

• Po pod³¹czeniu dodatkowych czterech przep³ywomierzy mo¿liwy 
bêdzie tak¿e pomiar iloœci zu¿ycia zimnej jak i ciep³ej wody u¿ytkowej

• Na ¿yczenie odbiorcy oferujemy wyposa¿enie uzupe³niaj¹ce do 
ciep³omierzy kompaktowych, takie jak zawory, filtry i elementy 
przy³¹czeniowe

Ciep³omierz kompaktowy wirnikowy 
CQM-III-K
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Ciep³omierze

Licznik ciep³a LQM-III

• Zasilanie bateryjne umo¿liwiaj¹ce pracê licznika przez 5 lat + 1 rok

• Niekasowalna pamiêæ umo¿liwiaj¹ca przechowywanie informacji co 
najmniej z ostatnich 48 godzin, 60 dni, 24 miesiêcy i 12 lat, mo¿liwoœæ 
rozszerzenia pamiêci

• Mo¿liwoœæ dowolnej konfiguracji rejestrów oraz parametrów licznika 
zgodnie z przepisami GUM

• Pomiar napiêcia baterii i sygnalizacja jej zu¿ycia

• Uœrednianie za dowolny okres przep³ywu, temperatur i mocy

• Programowanie progu mocy cieplnej, progu przep³ywu oraz progu 
temperatury dla obliczenia zu¿ycia energii cieplnej nadprogowej

• Wspó³praca z czterema dodatkowymi przep³ywomierzami, 
a w przypadku przy³¹czenia dodatkowej pary czujników temperatury 
mo¿liwoœæ pomiaru energii cieplnej z drugiego obwodu

• Z³¹cze opto

• Modu³y komunikacyjne: M-Bus, RS232, RS485, LonWorks

• Wspó³praca liczników w sieci M-Bus z lokaln¹ stacj¹ danych LSD

• Zatwierdzenie typu GUM

Ciep³omierz LEC5

• Ciep³omierz LEC5 jest licznikiem przeznaczonym do pomiaru 
i rozliczeñ energii cieplnej w wodnych sieciach grzewczych, zarówno 
w obiektach przemys³owych jak i do rozliczeñ z indywidualnymi 
odbiorcami ciep³a. W sk³ad ciep³omierza wchodz¹:

- mikroprocesorowy przelicznik wskazuj¹cy (integrator)

- przetwornik przep³ywu (wodomierz)

- para czujników temperatury 

• Mo¿liwy dok³adny pomiar temperatury zasilania i powrotu, oraz 
strumienia objêtoœci czynnika grzewczego, precyzyjnie wyznaczaj¹c 
energiê ciepln¹ 

• Rejestracja wyników pomiaru w nieulotnej pamiêci EEPROM w 12 re-
jestrach miesiêcznych

• Modu³y komunikacyjne: ASI, M-Bus, LON, RS232, RS485, radiowy

• Znak typu GUM RP T 01183

• 4 dodatkowe wejœcia sygna³ów impulsowych
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Przeliczniki przep³ywu serii FP-30X1

Przeliczniki przep³ywu

• Pomiar:
- przep³ywu i energii pary przegrzanej i nasyconej oraz wody 

zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97
- przep³ywu i energii cieplnej innych ni¿ woda cieczy wg 

charakterystyk podawanych przez u¿ytkownika
- przep³ywu gazów technicznych

• Wspó³praca z przep³ywomierzami:
- masowymi
- objêtoœciowymi
- zwê¿kowymi z przybli¿eniem charakterystyk¹ pierwiastkow¹ 

oraz wg algorytmu iteracyjnego

• Komunikacja z systemem nadrzêdnym, komputerem, 
sterownikiem:

- port RS485, protokó³ ASCII lub MODBUS RTU
- port Ethernet, protokó³ Modbus TCP, serwer www

• Rejestracja wyników pomiarów w wewnêtrznej pamiêci 2GB, 
przenoszenie danych za poœrednictwem portu USB

• Mo¿liwoœæ pomiaru, wyœwietlania i rejestracji wielkoœci 
dodatkowych, nie zwi¹zanych z uk³adami rozliczeniowymi

• Funkcje matematyczne pozwalaj¹ce wykonywaæ obliczenia 
na wielkoœciach mierzonych (np. suma przep³ywów,  itp.)

FP-3011:
• Wersja podstawowa - jeden uk³ad rozliczeniowy
• Wersja rozszerzona - dwa niezale¿ne uk³ady rozliczeniowe 
• 5 wejœæ pomiarowych:

- dwa wejœcia do pod³¹czenia rezystancyjnych czujników temperatury oraz przetworników z wyjœciem pr¹dowym
- jedno wejœcie do wspó³pracy wy³¹cznie z przetwornikami 0/4...20mA
- dwa wejœcia do pod³¹czenia przetworników z wyjœciem pr¹dowym 0/4...20mA lub z wyjœciem impulsowym

• 4 przekaŸniki alarmowo-steruj¹ce, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe
• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub wyliczanej

FP-3031:
• Wersja podstawowa - jeden uk³ad rozliczeniowy
• Wersja rozszerzona - trzy niezale¿ne uk³ady rozliczeniowe 
• 10 wejœæ pomiarowych:

- 3  wejœcia do pod³¹czenia rezystancyjnych czujników temperatury oraz przetworników z wyjœciem pr¹dowym
- 4 wejœcia do wspó³pracy wy³¹cznie z przetwornikami 0/4...20mA
- 3 wejœcia do pod³¹czenia przetworników z wyjœciem pr¹dowym 0/4...20mA lub z wyjœciem impulsowym

• 4 przekaŸniki alarmowo-steruj¹ce, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe
• Opcjonalnie jedno lub dwa wyjœcia analogowe 4...20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub wyliczanej

FP-3021:
• 7 kana³ów pomiarowych:

- 5 kana³ów przeznaczonych do odczytu danych z przyrz¹dów i przetworników z protoko³em Modbus RTU oraz 
przetworników z protoko³em HART (równie¿ w trybie multidrop)

- 2 kana³y wspó³pracuj¹ce z wejœciami typu PULS z mo¿liwoœci¹ pomiaru czêstotliwoœci w zakresie 0,001 Hz...10 kHz
• 2 wejœcia dwustanowe
• 4 przekaŸniki alarmowo-steruj¹ce, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe
• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub wyliczanej

Dostêpny równie¿ w obudowie naœciennej

FP-30X1N

FP-3031

FP-3011 / FP-3021



METRONIC SYSTEMS

tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

 

Liczniki przep³ywu

Licznik FP-400

•

•

•

•

•

•

8 wejœæ dwustanowych

Separacja galwaniczna wejœæ w dwóch grupach (2x 4)

• Modu³ realizuje funkcje:

-œledzenie stanu wejœæ

-zliczanie impulsów z zaprogramowan¹ wag¹ impulsu (po 2 liczniki dla 
ka¿dego wejœcia)

-pomiar iloœci impulsów w jednostce czasu z uwzglêdnieniem wagi 
impulsu (/s, /min, /h, /dobê)

Port komunikacyjny RS-485, protokó³ Modbus RTU

Sygnalizacja stanu wejœæ, zasilania i komunikacji (9 diod LED)

Obudowa umo¿liwia monta¿ na szynie TS-35 w obiektowych szafkach 
pomiarowych

Bezp³atny program do modyfikacji parametrów M-8D.

Modu³ wejœæ dwustanowych 
z funkcj¹ zliczania impulsów M-8D

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 wejœcia pomiarowe: 

2x 0/4...20 mA

2x PULS

Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA

Dwa liczniki (L1 bez mo¿liwoœci zerowania, L2 z mo¿liwoœci¹ 
zerowania) dla ka¿dego wejœcia pomiarowego skonfigurowanego do 
pomiaru przep³ywu

Mo¿liwoœæ wyœwietlania do 4 kana³ów pomiarowych

Mo¿liwoœæ pomiaru innych wielkoœci (np. temperatura, ciœnienie)

Funkcje obliczeniowe, mo¿liwoœæ realizacji bilansu typu suma lub 
ró¿nica przep³ywów

Mo¿liwoœæ wprowadzenia indywidualnej charakterystyki czujnika lub przep³ywomierza

Rejestracja wyników na karcie pamiêci SD (rejestrator elektroniczny)

Funkcje alarmowo – steruj¹ce, 4 wyjœcia przekaŸnikowe

Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus RTU

Programowanie przyrz¹du z klawiatury lub komputera (bezp³atny program FP-400-PMP)

Program FP-400-Raport do odczytu bie¿¹cych wyników na komputerze oraz do wizualizacji, obróbki i drukowania 
raportów z wyników archiwalnych
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Liczniki przep³ywu

Licznik MP-310

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Odczyt wartoœci przep³ywu chwilowego

Zliczanie i wyœwietlanie dwóch niezale¿nych liczników “S F1” i “S F2”

Wspó³praca z urz¹dzeniami o standardach 0...5mA, 0/4...20mA, 
0...5V, 0/2...10V oraz z przetwornikami przep³ywu z nadajnikiem 
impulsów

Mo¿liwoœæ samodzielnego skalibrowania przyrz¹du na nietypowy 
standard analogowego sygn. wejœciowego;

Wybór  charakterystyki przetwarzania: liniowa lub pierwiastkowa

Mo¿liwoœæ wyposa¿enia przyrz¹du w modu³ rejestracji pomiarów 
i zegar RTC

1 lub 2 wyjœcia przekaŸnikowe

Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus

Zasilacz 24V DC do zasilania przetworników dwuprzewodowych 
(opcja)

Dostêpny w obudowie tablicowej i polowej

Licznik SPI-73

• Licznik przep³ywu w obudowie polowej

• 1 wejœcie impulsowe do wspó³pracy z przetwornikami przep³ywu, 
ze wspó³czynnikami od 0,01 do 9999,99 imp/l

• Wejœcie kasowania licznika bilansu

• 1 wyjœcie przekaŸnikowe lub tranzystorowe (OC)

• Wyjœcie zasilaj¹ce przetworników 24VDC

• Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus RTU

• Odczyt wartoœci chwilowej i bilansu

• Zabezpieczenie has³em kodowym

• Ustawiana histereza progu

• Ustawiany czas opóŸnienia wyjœcia steruj¹cego do 99 s lub 99 min
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Liczniki przep³ywu / dozowniki

Liczniki / dozowniki serii  SP

• Liczniki przep³ywu, dozowniki, totalizery

• Wbudowana funkcja dozownika

• Dostêpny w wersjach:

- SPI:
1 wejœcie licz¹ce + 3 steruj¹ce (wersja SPI)
wejœcia: impulsowe, kasowanie dozownika, kasowanie licznika 
bilansu, blokada zliczania, COM

- SPP:
1 wejœcie 4...20mA (wersja SPP)
wejœcia: pr¹dowe 0/4...20mA zabezpieczone przed przeci¹¿eniem, 
programowalne binarne

• Dostêpny w obudowie 
- polowej (wyjœcie pr¹dowe - opcja)
2 lub 4 wyjœcia przekaŸnikowe lub tranzystorowe (OC)

- naœciennej
0 lub 2 wyjœcia przekaŸnikowe lub tranzystorowe (OC)

• Wyjœcie zasilania przetworników 24VDC

• Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus RTU

• Odczyt wartoœci chwilowej i bilansu

Przetwornik dozuj¹cy ZED-D

• Wyœwietlacz: 

- 2 x LCD

- alfnumeryczny

- 8-cyfr (iloœæ)

- 5-cyfr (zadana porcja)

• Wymiary: 96 x 96 lub 116 x 116 (obudowa polowa)

• Wejœcie: 0,2...2000 Hz (5-24 VDC)

• Wejœcie steruj¹ce: start, stop, kasowanie

• Wyjœcie: 

- 0/4-20mA

- 2xSPDT

• Napiêcie zasilania: 24VDC lub 90...250 VAC

• Temperatura otoczenia: -20...+70°C

• Zasilanie czujnika: 12V/ 15 V

• Intuicyjne menu

• Has³o dostêpu
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Aparatura uzupeniaj¹ca

Nasza oferta obejmuje równie¿ prawid³owy dobór oraz 
dostawê uzupe³niaj¹cej aparatury pomiarowej i osprzêtu 
monta¿owego:

• przetworniki ró¿nicy ciœnieñ

• przetworniki ciœnienia

• manometry

• presostaty

• czujniki temperatury
     - g³owicowe
     - kablowe

• przetworniki temperatury
     - g³owicowe
     - listwowe

• termostaty

• przetworniki wilgotnoœci

• higrostaty

• przep³ywomierze innych typów / do innych mediów

• stabilizatory przep³ywu

• ko³nierze z uszczelkami i œrubami

• króæce monta¿owe

• zawory
     - kulowe
     - manometryczne
     - trójdrogowe
     - piêciodrogowe

• rurki pêtlicowe

• naczynia kondensacyjne

• zasilacze pr¹du sta³ego

• transformatory

• konwertery

• modu³y telemetryczne

• wskaŸniki

• rejestratory

• regulatory

Wykonujemy równie¿ szafki pomiarowe z niezbêdnym 
osprzêtem oraz projektem.
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