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Sygnalizatory przep³ywu Eletta
                                stosowane od ponad czterdziestu lat

Najwa¿niejsze zastosowania i cechy charakterystyczne
� Sygnalizacja przep³ywu w uk³adach ch³odz¹cych

i smarowania
� �abezpieczenia przeciwzamro¿eniowe w

uk³adach podgrzewania pomp
� �abezpieczenie przed  wysychaniem
� Za³¹czanie i wy³¹czanie silników pomp

� Wielko�æ ci�nienia statycznego nie wp³ywa na
pomiar

� Mog¹ sygnalizowaæ przep³yw zarówno cieczy
jak i gazów

� Nie s¹ czu³e na silne pola magnetyczne

Szkodliwe warunki otoczenia, agresywne media, wysokie temperatury
••••• Sygnalizacja przep³ywu medium o wysokiej tem-

peraturze i wysokiej lepko�ci
••••• Dostêpne w wykonaniu IP65
••••• Mog¹ byæ stosowane w strefach zagro¿onych

wybuchem w wersji iskrobezpiecznej EExia

••••• Dostêpne w ró¿nych wykonaniach materia³owych
i o ró¿nych wykoñczeniu powierzchni

••••• Du¿e rozmiary i wykonania specjalne na¿ ycze-
nie klienta

V1
V15

S2
S25

A2
A5

Sygnalizatory przep³ywu ELETTA pracuj¹ w
oparciu o sprawdzon¹ zasadê zale¿no�ci
przep³ywu od spadku ci�nienia, wykorzystuj¹c
wymienn¹ wk³adkê kryzow¹ dla ró¿nych zakresów
pomiarowych. Dostêpne s¹ dla przy³¹czy gwinto-
wanych DN15-40 i przy³¹czy ko³nierzowych DN15-
400.

Modele A2 i A5 posiadaj¹ miejscowy wska�nik i list-
wê diodow¹ pokazuj¹c¹ przep³yw z wyj�ciowym
sygna³em elektrycznym 4-20 mA liniowym w stosun-
ku do przep³ywu cieczy. Dodatkowo s¹ wyposa¿one
w dwa niezale¿ne przeka�niki do ustawienia alarmów
w ca³ym zakresie pomiarowym. Modele te s¹ idealne,
gdy chcemy po³¹czyæ odporn¹ i pewn¹ konstrukcjê
mechaniczn¹ sygnalizatora przep³ywu ELETTA
z analogowym sygna³em wyj�ciowym. To rozwi¹zanie
daje wysok¹ powtarzalno�æ sygna³u wyj�ciowego
i wyklucza potrzebê stosowania drogich, dok³adnych
przep³ywomierzy.

Modele S2 i S25 maj¹ du¿y i czytelny wska�nik
o �rednicy 130 mm, widoczny z odleg³o�ci nawet
w ciê¿kich warunkach przemys³owych. Maj¹ dwa
mikrowy³¹czniki o niezale¿nie ustawialnych warto�-
ciach zadanych w ca³ym zakresie pomiarowym, które
mog¹ byæ ustawione na wysoki i niski stan alarmowy.

V1 i V15 s¹ modelami bez lokalnego wska�nika,
z jednym mikrowy³¹cznikiem o ustawialnej warto�ci
zadanej w zakresie przep³ywu. Posiadaj¹ te same
odcinki rurowe jak modele A i S, a wiêc jest mo¿liwe
rozbu dowanie ich ju¿ po instalacji, je�li stwierdzi siê
potrzebê wska�nika miejscowego lub elektrycznego
sygna³u wyj�ciowego. Sygnalizatory przep³ywu s¹
dostêpne w dwóch zakresach, 1:2 i 1:5 w zale¿no�ci
od modelu. A2, S2 i V1 maj¹ zakres 1:2 np. 6 � 12 l/
min a A5, S25 i V15 maj¹ zakres 1:5, np. 6 � 30 l/
min. Dostêpne s¹ wersje gwintowane albo
ko³nierzowe, wykonane z ró¿nych materia³ów jak br¹z,
¿eliwo malowane farb¹ epoksydow¹ i stal nierdzew-
na. Zakresy pomiarowe od 0,4l/min do 12000l/min.
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Wiêcej informacji mo¿na znale�æ w kartach katalogowych
Mo¿esz tam znale�æ wszystkie szczegó³y konstruk-
cyjne, charakterystykê spadku ci�nienia, zakresy
pomiarowe i rysunki z wymiarami.

SP-GA

EFF

PR1

SP-G
EF-G

Szeroki zakres zastosowañ

Poni¿sze sygnalizatory przep³ywu pracuj¹ na za-
sadzie zmiennego przekroju przep³ywu,
co umo¿liwia im monitorowanie ma³ych
przep³ywów i przepuszczanie du¿ych bez
zauwa¿alnego wzrostu straty ci�nienia.

Modele SP-G i EF-G s¹ przeznaczone dla rur
o mniejszych �rednicach, maj¹ przy³¹cza gwintowa-
ne DN15 i DN20. Maksymalna wielko�æ przep³ywu to
70l/min, modele te s¹ wyposa¿one w jedn¹ nastawê,
która mo¿e byæ zmieniona na obiekcie przez wymi-
anê wk³adki ci�nieniowej. Model SP-G posiada mecha-
niczny mikrowy³¹cznik, a EF-G wy³¹cznik indukcyjny.

SP-GA jest wiêkszym modelem o przy³¹czach pro-
cesowych DN40 z jednym mechanicznym
mikrowy³¹cznikiem. Posiada jedn¹ zmienn¹ nastawê
w zakresie 3-70l/min przy maksymalnym dopuszczal-
nym przep³ywie 300l/min. Dostêpne filtry i redukcje
pozwalaj¹ dopasowaæ siê do mniejszych �rednic.

Je�li chcemy uzyskaæ bardzo ma³¹ nastawê np.
0,015m/s i w tym samym czasie uzyskaæ maksymal-
ny przep³yw, rozwi¹zaniem jest model EFF. Posiada
rozmiary od DN50 do DN150 oraz indukcyjny czujnik
aktywowany przez klapkê w szczelnej ci�nieniowo
przegrodzie.

PR1 jest ekonomicznym, ³opatkowym sygnalizatorem
do zastosowañ o zmniejszonych wymaganiach co do
dok³adno�ci. Najni¿sza nastawa jest ok. 100l/min
w  rurze DN50 i wrasta wraz z rozmiarem. PR1 jest
równie¿ dostêpny dla rury DN250, z gwintowym
przy³¹czem procesowym DN25. PR1 daje bardzo ma³¹
stratê ci�nienia, poniewa¿ ³opatka uk³ada siê w kierun-
ku przep³ywu.

Sygnalizatory przep³ywu Eletta
stosowane na ca³ym �wiecie

Sygnalizatory ELETTA mog¹ monitorowaæ praktycz-
nie wszystko - od prostych uk³adów ch³odz¹cych
nagrzewnicach indukcyjnych do przep³ywu miêdzyna-
rodowego systemu gazowego dwutlenku wêgla w pro-
cesach technologicznych.

Uzyskany w 1996 roku certyfikat miêdzynarodowego
systemu jako�ci ISO9001 potwierdza wysok¹ jako�æ
produktów firmy ELETTA.
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MOBREY Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 6/21, 00 031 Warszawa

Tel. (0 22)  625 68 96, 625 68 97
826 14 65, 827 84 22, Fax (0 22) 827 95 42

mobrey@mobrey.com.pl, www.mobrey.com.pl

Eletta  AB
Jest przedsiêbiorstwem za³o¿onym ponad czterdzie�ci lat temu.
Jest prywatn¹ firm¹ Szwedzk¹ z oddzia³ami  w Szwecji
i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Firma funkcjonu-
je w trzech dziedzinach przemys³owych: sygnalizatory przep³ywu,
pompy oraz osprzêt elektryczny. Zatrudnia 150 pracowników.
Siedziba zarz¹du firmy Elektronom-Elleta AB znajduje siê
w Sztokholmie. Biura, zak³ady produkcyjne i magazyny znajduj¹
siê w Sztokholmie i w Jönköping w Szwecji oraz w Pittsburghu
w USA.

Sygnalizatory przep³ywu ELETTA.
Nazwa ELETTA sta³a siê synonimem urz¹dzeñ do sygnalizacji
przep³ywu dla wielu fabryk na ca³ym �wiecie. Wyroby tej firmy s¹
doceniane za swoj¹ wytrzyma³o�æ oraz solidne wykonanie.
Sygnalizatory przep³ywu ELETTA s¹ w ca³o�ci zaprojektowane
i wykonane przez firmê ELETTA. Od 1996r firma posiada Certyfi-
kat Miêdzynarodowego systemu jako�ci ISO9001. Wyroby firmy
ELETTA s¹ sprzedawane przez dystrybutorów na ca³ym �wiecie.


