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Πρ�σ���: σηµαντικς �δηγ�ες ασ�αλε�ας! Πριν
απ� κ�θε εργασ�α εγκατ�στασης � συντ�ρησης,
διακ�ψτε κ�θε παρ��� ηλεκτρικ�� ρε�µατ�ς και
�ε�αιωθε�τε �τι η σωλ�νωση δε �ρ�σκεται υπ�
π�εση υγρ�� � αερ��υ! Για εγκαταστ�σεις �π�υ
απαιτε�ται συµµ�ρ�ωση κατ� Ex (περ� απ�τρ�π�ς
κρη�ης), τηρε�τε τ�υς κατ� τ�π�υς ισ���ντες
καν�νισµ��ς και ανατρ�τε στ� πλ�ρες εγ�ειρ�δι�
για περισσ�τερες πληρ���ρ�ες. "λες �ι εργασ�ες
εγκατ�στασης � συντ�ρησης πρπει να εκτελ��νται
απ� κατ�λληλα καταρτισµν� και ε��υσι�δ�τηµν�
πρ�σωπικ�. 

1. ∆ιαδικασ�ες πριν απ� την εγκατ�σταση
Βε�αιωθε�τε 
τι στην ετικ�τα αναγν�ρισης αναγρ���νται �ι
σωστ�ς πρ�διαγρα��ς για τη συγκεκριµ�νη ε�αρµ�γ�.
Βε�αιωθε�τε 
τι θα τ�π�θετ�σετε τ� ρ�
µετρ� στ�
�αµηλ
τερ� σηµε�� της σωλ�νωσης, ε�ν πρ
κειται να
µετρ�τε υγρ�, � στ� υψηλ
τερ� σηµε�� ε�ν θα µετρ�τε
α�ρια. Επ�σης, ελ�γ�τε ε�ν η πρ��λεπ
µενη κατε!θυνση
ρ��ς στη σωλ�νωση συµ�ωνε� µε την κατε!θυνση π�υ
δε��νει τ� ��λ�ς π�νω στ� τµ�µα σωλ�να τ�υ ρ�
µετρ�υ.
Βε�αιωθε�τε 
τι τ� 
ργαν� τ�υ ρ�
µετρ�υ, ε�ν υπ�ρ�ει, ε�ναι
απ
λυτα �ρατ
 και ε!κ�λα πρ�σπελ�σιµ� µετ� τ� σ�ρ�ις.
Ε�ν ε�αρµ
σετε τη �ωριστ�/απ�µακρυσµ�νη εγκατ�σταση,
δηλ. ε�ν θα τ�π�θετ�σετε τ� τµ�µα σωλ�να σε �λλ� σηµε��
απ
 τη µ�ν�δα ελ�γ��υ, ελ�γ�τε τ�υς πλαστικ�!ς σωλ�νες
π�υ συν�δε!�υν τ� πρ�ϊ
ν για τυ�
ν #ηµι� � �π�ς. $ι
πλαστικ�� σωλ�νες δεν πρ�πει να �ρησιµ�π�ι�!νται σε
συνθ�κες θερµ�κρασ�ας/π�εσης π�νω απ
 90 ºC/16 bar
(194 ºF/232 psi). Ε�ν η θερµ�κρασ�α της ε�αρµ�γ�ς σας
υπερ�α�νει αυτ�ς τις τιµ�ς θερµ�κρασ�ας/π�εσης, συνιστ�!µε
τη �ρ�ση σωλ�νων �αλκ�! � αν��ε�δωτ�υ ��λυ�α, αν�λ�γα
µε τ� µετρ�!µεν� α�ρι� � υγρ
. 

2. Εγκατ�σταση τ�υ ρ��µετρ�υ
Ε�ναι π�λ! σηµαντικ
 να τ�π�θετ�σετε τ� τµ�µα σωλ�να
πρ�ς τη σωστ� κατε!θυνση. Η σωλ�νωση πρ�πει να ε�ναι
�καµπτη και πρ�στατευµ�νη απ
 τυ�
ν κραδασµ�!ς, εν� �ι
ελαστικ��/πλαστικ�� σωλ�νες π�υ συνδ��νται απ’ ευθε�ας στα
ρ�
µετρα πρ�πει να απ��ε!γ�νται 
σ� τ� δυνατ
ν
περισσ
τερ�. Ε�ν τ� κρ�νετε απαρα�τητ�, υπ�στηρ��τε τ�
ρ�
µετρ� µε �καµπτα στηρ�γµατα. Τα ευθ!γραµµα τµ�µατα
σωλ�νωσης πριν και µετ� τ� ρ�
µετρ� δεν πρ�πει να ε�ναι
υπερ��λικ� κ�ντ� �!τε να περιλαµ��ν�υν γων�ες, �αλ��δες �
�λλες περι�ριστικ�ς διατ��εις. Συνιστ�!µε να πρ��λ�ψετε
ευθ!γραµµ� µ�κ�ς αµιγ�!ς σωλ�να ισ�δ!ναµ� µε
τ�υλ��ιστ�ν 10 -15 διαµτρ�υς αν�ντι και 5
διαµτρ�υς κατ�ντι τ�υ ρ�
µετρ�υ. Τα µ�ντ�λα π�υ
διαθ�τ�υν �λ�ντ#α, εκδ
σεις FA και FSS, πρ�πει να
ευθυγραµµ�#�νται µε τη συ#υγ� τ�υς �λ�ντ#α και να µην
τ�π�θετ�!νται υπ
 συνθ�κες καταπ
νησης π�υ ��ε�λ�νται
στην αν�µ�ι
µ�ρ�η σ!σ�ι�η των �ιδ�ν. Επ�σης, ελ�γ�τε
µην τυ�
ν η τσιµ�!�α παρεµπ�δ�#ει τη ρ��. Τα τµ�µατα
σωλ�να π�υ ��ρ�υν σπε�ρωµα πρ�πει να ���υν την �δια
εσωτερικ� δι�µετρ� και τ!π� σπειρ�µατ�ς µε τη σωλ�νωση
µε την �π��α συνδ��νται. 

Τ� σ�ντ�µ� αυτ	 εγ�ειρ�δι� δεν καλ�πτει πλ�ρως τη σειρ� πρ�ϊ	ντων Eletta. Για περισσ	τερες
πληρ���ρ�ες, ανατρ��τε στ� τε�νικ	 µας υλικ	 τεκµηρ�ωσης, επισκε�θε�τε την τ�π�θεσ�α µας

στη διε�θυνση www.eletta.com ‹ καλ�στε την Eletta στ� τηλ��ων� +46-8-603 07 80 � τ�ν τ�πικ	
της αντιπρ	σωπ� στην περι��� σας. 

3. Ρ�θµιση τ�υ σηµε��υ µεταγωγ�ς, σειρς V, S και
A (η σειρ� & δε διαθτει συστ�µατα
πρ�ειδ�π��ησης)
Ε�ν � πελ�της δεν ��ει καθ�ρ�σει τ� σηµε�� µεταγωγ�ς τ�υ
συστ�µατ�ς πρ�ειδ�π��ησης ρ��ς, � µικρ�διακ
πτης π�υ
υπ�ρ�ει στα ρ�
µετρα των σειρ�ν V και S ��ει πρ�-
ρυθµιστε� απ
 τ� εργ�στ�σι� σε µια πρ�επιλεγµ�νη τιµ�, για
τη µεν σειρ� V �ση µε τ� 50% της τελικ�ς τιµ�ς, για τη
δε σειρ� S �ι δ!� θ�σεις πρ�ειδ�π��ησης ε�ναι ρυθµισµ�νες
στην ελ��ιστη και τη µ�γιστη τιµ� της κλ�µακας ρ��ς,
αντ�στ�ι�α. $ι ηλεκτρ�µαγνητικ�� διακ
πτες της σειρ�ς A
ε�ναι ρυθµισµ�ν�ι στις πρ�επιλεγµ�νες τιµ�ς L1 = 3� τµ�µα
και L2 = 17� τµ�µα τ�υ ιστ�γρα��µατ�ς. Πρ�σ���!
)��υµε �αθµ�ν�µ�σει κ�θε ρ�
µετρ� στ� δικ
 µας
ε��πλισµ
 ρ��ς και ���υµε ρυθµ�σει τ� διακ
πτη σ!µ�ωνα
µε τις τιµ�ς ρ��ς π�υ επιτυγ��ν�υµε στ�ν ε��πλισµ
 µας υπ

καλ�ς συνθ�κες. Υπ�ρ�ει δυνατ
τητα ρ!θµισης τ�υ διακ
πτη
και τ�υ σηµε��υ µεταγωγ�ς επ� τ
π�υ, µε τη µη�ανικ�
πρ�σαρµ�γ� της θ�σης τ�υ ηλεκτρ�µαγνητικ�!
µικρ�διακ
πτη. Για τη ρ!θµιση αυτ�, α�αιρ�στε τ� επ�νω
(σειρ�ς S/A) � τ� εµπρ
ς (σειρ� V) καπ�κι, για να
απ�καλ!ψετε τα ρυθµιστικ� 
ργανα και π�τενσι
µετρα. Τα
ρυθµιστικ� 
ργανα ε�ναι επισηµασµ�να µε τ�ν �δι� τρ
π�

πως και η κλ�µακα στην πρ
σ�ψη, εν� η επισ�µανση αυτ�
ε�ναι δυνατ
 να �ρησιµ�π�ιηθε� για τ� ��νδρικ

πρ�σδι�ρισµ
 της σωστ�ς θ�σης τ�υ διακ
πτη και τ�υ
σηµε��υ µεταγωγ�ς για τη συγκεκριµ�νη ε�αρµ�γ�. Β�λτε
�να κατσα��δι (σειρ� V) � �λλ� εργαλε�� µ�σα στ� επ�νω
καπ�κι (σειρ� S), στη σ�ισµ�ειδ� υπ�δ��� τ�υ ρυθµιστικ�!
�ργ�ν�υ, και κατ
πιν στρ�ψτε τ� 
ργαν� πρ�σεκτικ� πρ�ς την
επιθυµητ� θ�ση. Για τη σειρ� A, στρ�ψτε αριστερ
στρ��α
τα π�τενσι
µετρα π�υ �ρ�σκ�νται κ�τω απ
 τ� καπ�κι για να
αυ��σετε την επιθυµητ� τιµ� ρ!θµισης. 

4. Εγκατ�σταση �/και αντικατ�σταση της µ�ν�δας
ελγ��υ
Ε�ν υπ�ρ�ει τµ�µα σωλ�να µε τ� �αρακτηρισµ
 FA, θα
υπ�ρ��υν �αλ��δες διακ�π�ς κ�τω απ
 την �ρει��λκινη
γων�α, π�υ συνδ�ει τη µ�ν�δα ελ�γ��υ µε τ� τµ�µα σωλ�να.
Στρ�ψτε τις αριστερ
στρ��α για να απ�κ
ψετε την π�εση απ

την πλευρ� της µ�ν�δας ελ�γ��υ και να µπ�ρ�σετε κατ
πιν
να την α�αιρ�σετε και να την αντικαταστ�σετε µε την
καιν�!ργια µ�ν�δα ελ�γ��υ. Ε�ν τ� τµ�µα σωλ�να ��ρει τ�
�αρακτηρισµ
 FSS, µπ�ρε�τε αν θ�λετε να τ� παραγγε�λετε
µε �αλ��δες διακ�π�ς (π�υ δεν περιλαµ��ν�νται στ� �ασικ

ε��πλισµ
, 
πως συµ�α�νει µε τα τµ�µατα FA) και, ε�’ 
σ�ν
���υν εγκατασταθε� στην περ�πτωσ� σας, µπ�ρε�τε να
ακ�λ�υθ�σετε την παραπ�νω διαδικασ�α. ∆ια��ρετικ�,
ανατρ��τε στην εν
τητα 4. Για 
λα τα �λλα τµ�µατα
σωλ�να, GL, GSS και FSS �ωρ�ς �αλ��δες διακ�π�ς,
#ητ�στε �να σ!στηµα απ�συµπ�εσης της σωλ�νωσης για να
αντικαταστ�σετε τη µ�ν�δα ελ�γ��υ. Α�αιρ�στε τις ��δες π�υ
στερε�ν�υν τη µ�ν�δα ελ�γ��υ π�νω στ� τµ�µα σωλ�να και
κατ
πιν αντικαταστ�στε τη µ�ν�δα µε µια καιν�!ργια �
επισκευασµ�νη. Μην �ε��σετε να αν���ετε τις �αλ��δες
διακ�π�ς µετ� τ� τ�λ�ς των εργασι�ν, ε�ν υπ�ρ��υν και τις
��ετε κλε�σει.
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5. Αλλαγ� της κατε�θυνσης ρ��ς
Για τα µ�ντ�λα GL, πρ�τα αδει�στε τη σωλ�νωση
για να την απ�συµπι�σετε και να µην υπ�ρ�ει ρ��
στ� εσωτερικ� της! Για τα µ�ντ�λα �A,
�ρησιµ�π�ι�στε τις �αλ��δες διακ�π�ς, �πως
περιγρ��εται στην εν�τητα 3.
Ε�ν, για κ�π	ι	 λ�γ	, τ	 ρ	�µετρ	 παραδ	θε�
διαµ	ρ�ωµ�ν	 µε εσ�αλµ�νη κατε�θυνση ρ	�ς, µπ	ρε�τε να
αλλ��ετε την κατε�θυνση ρ	�ς επ� τ�π	υ. � επιλ	γ�ας
κατε�θυνσης ρ	�ς (διατ�θεται απ	κλειστικ στα
µ	ντ�λα GL και FA), π	υ �ρ�σκεται αν�µεσα στ	
περ��ληµα τ	υ δια�ρ�γµατ	ς και τ	 τµ�µα σωλ�να,
καθ	ρ��ει τη �	ρ� της ρ	�ς. Υπ�ρ!	υν δ�	 εναλλακτικ�ς
µ	ρ��ς επιλ	γ�α, 	 τ�π	ς ”R” και 	 τ�π	ς ”L”, π	υ �µως
ταιρι��	υν σε �λα τα µεγ�θη τµηµ�των σωλ�να. Για να
αλλ��ετε τ	ν επιλ	γ�α, απ	συναρµ	λ	γ�στε τη µ	ν�δα
ελ�γ!	υ απ� τ	 τµ�µα σωλ�να και αντικαταστ�στε τ	ν
επιλ	γ�α µε πρ	σ	!�, !ωρ�ς να πρ	καλ�σετε �ηµι� στ	υς
ελαστικ	�ς δακτυλ�	υς στεγαν	π	�ησης (O-ring). Κατ�πιν,
επανασυναρµ	λ	γ�στε τη µ	ν�δα ελ�γ!	υ στην αρ!ικ� της
θ�ση. Στα µ	ντ�λα FSS και GSS, 	 επιλ	γ�ας κατε�θυνσης
ρ	�ς ε�ναι αναπ�σπαστ	 µ�ρ	ς τ	υ τµ�µατ	ς σωλ�να, 	π�τε
θα !ρειαστε� να αντικαταστ�σετε 	λ�κληρ	 τ	 τµ�µα σωλ�να
για να αλλ��ετε κατε�θυνση ρ	�ς. 

6. ∆ια�υγ� αερ��υ/ διαρρ�� υγρ��
Ε�ν διαπιστ%σετε �τι ε��ρ!εται υγρ�/ α�ρι	 απ� τ	
περ��ληµα τ	υ δια�ρ�γµατ	ς, τ	 πιθαν�τερ	 ε�ναι �τι �!ει
σπ�σει 	 µ	!λ�ς τ	υ δια�ρ�γµατ	ς � τ	 �δι	 τ	 δι��ραγµα.
Ε�ν τ	 ρ	�µετρ	 �!ει εκτεθε� σε υπερ�	λικ� υψηλ� π�εση
(π�νω απ� 16 bar/232 psi) � ε�ν η διεργασ�α υγρ	�/
αερ�	υ πρ	σ��λλει υπερ�	λικ� τ	 ελαστικ� υλικ�
στεγαν	π	�ησης, αυτ� µπ	ρε� να απ	τελε� την αιτ�α της
αστ	!�ας. � µικρ	διακ�πτης (� τ	 τυπωµ�ν	 κ�κλωµα) π	υ
�ρ�σκεται µ�σα στη µ	ν�δα ελ�γ!	υ συν�θως υ��σταται
�ηµι� απ� µια τ�τ	ια ε��λι�η. Ελ�γ�τε τ	 σηµε�	 και, αν
κριθε� απαρα�τητ	, ανατρ��τε στην εν�τητα 7. Μην
αντικαταστ�σετε απλ%ς τ	 µ	!λ� τ	υ δια�ρ�γµατ	ς � τ	 �δι	
τ	 δι��ραγµα, δι�τι συν�θως απαιτε�ται επανα�αθµ	ν�µηση
τ	υ ρ	�µετρ	υ. 

7. Ανταλλακτικ�
Απευθυνθε�τε στ	ν τ	πικ� αντιπρ�σωπ	 της Eletta,
επισκε�θε�τε την τ	π	θεσ�α µας στη διε�θυνση 
www.eletta.com � τηλε�ων�στε στην Eletta Σ	υηδ�ας στ	
τηλ��ων	  +46-8-6030780.

8. Θερµ�κρασ�α
Σειρ�ς % και & µ�ν�δων ελ�γ��υ: Τυπικ� θερµ	κρασ�α
0 °C �ως 90 °C (32 °F - 200 °F), µε µ�γιστη επιτρεπτ�
τιµ� τ	υς 120 °C/250 °F στ	ν πρ	αιρετικ� ε�	πλισµ�, εν%
ε�ν επιλ��ετε τη !ωριστ�/ απ	µακρυσµ�νη εγκατ�σταση η
θερµ	κρασ�α της διεργασ�ας µπ	ρε� να ε�ναι υψηλ�τερη.
Σειρ�ς A και R µ�ν�δων ελ�γ��υ: Τυπικ� θερµ	κρασ�α
0 °C �ως 65 °C (32 °F �ως 150 °C), εν% ε�ν επιλ��ετε τη
!ωριστ�/ απ	µακρυσµ�νη εγκατ�σταση η θερµ	κρασ�α της
διεργασ�ας µπ	ρε� να ε�ναι υψηλ�τερη.

Τµ�µα σωλ�να: Τα τµ�µατα σωλ�να (στα GL �λα τα
µεγ�θη και στα FA >40 mm και <100 mm) διαθ�τ	υν
πλαστικ� απ	στατικ� απ� π	λυαµ�δι	 τα 	π	�α αντ�!	υν σε
υγρ�/ α�ρια θερµ	κρασ�ας µ�!ρι 120 °C (248 °F2). Για
διεργασ�ες υψηλ�τερης θερµ	κρασ�ας, συνιστ	�µε τη !ρ�ση
τµηµ�των σωλ�να απ� αν	�ε�δωτ	 !�λυ�α !ωρ�ς απ	στατικ�. 

10. Υλικ� κατασκευ�ς
Τµ�µα σωλ�να:
Στ�ν τ�π� GL, κρ�µα !αλκ	� απαλλαγµ�ν	υ απ� κ�θε
�!ν	ς ψευδαργ�ρ	υ.
Στ�ν τ�π� GSS, αν	�ε�δωτ	ς !�λυ�ας τ�π	υ θαλ�σσης.
Στ�ν τ�π� FA, για < DN50 (ANSI 2”) κρ�µα !αλκ	�,
εν% για > DN50 (ANSI 2”) !υτ	σ�δηρ	ς επιστρωµ�ν	ς µε
επ	�ικ� π	λυεστερικ� υλικ�.
Στ	ν τ�π	 FSS, αν	�ε�δωτ	ς !�λυ�ας.
∆ι��ραγµα:
HNBR: Ελαστικ� απ� ενυδατωµ�ν	 νιτρ�λι	 µε υ�ασµ�τινη
εν�σ!υση στ	 �ασικ� ε�	πλισµ� για �λα τα µ	ντ�λα, εκτ�ς
απ� εκε�να απ� αν	�ε�δωτ	 !�λυ�α.
EPDM: ελαστικ� µε υ�ασµ�τινη εν�σ!υση, στ	ν
πρ	αιρετικ� ε�	πλισµ� για �λα τα µ	ντ�λα.
FPM: Φθ	ριωµ�ν	 ελαστικ� µε υ�ασµ�τινη εν�σ!υση, στ	
�ασικ� ε�	πλισµ� για �λα τα µ	ντ�λα απ� αν	�ε�δωτ	
!�λυ�α και στ	ν πρ	αιρετικ� ε�	πλισµ� για �λα τα �λλα.
Ελαστικ�� δακτ�λι�ι στεγαν�π��ησης (O-ring) και
τσιµ���ες: Αν�λ	γα µε τα υλικ� κατασκευ�ς τ	υ
δια�ρ�γµατ	ς.

11. Ηλεκτρικ�ς συνδ�σεις:
Για τη σειρ� V: Μικρ	διακ�πτης SPDT (µ	ν	π	λικ�ς
διπλ�ς εν�ργειας) π	υ δε ��ρει δυναµικ�, µε επαργυρωµ�νες
επα��ς (στ	 �ασικ� ε�	πλισµ�). Αν%τατες 	ν	µαστικ�ς τιµ�ς
λειτ	υργ�ας: 460 V AC/15 A. Για τη σ!ετικ� σ�µανση στ	
σ!εδι�γραµµα καλωδ�ωσης, ανατρ��τε στ	 εσωτερικ� τ	υ
καπακι	�.
Για τη σειρ� S: ∆�	 µικρ	διακ�πτες SPDT (µ	ν	π	λικ	�
διπλ�ς εν�ργειας) π	υ δε ��ρ	υν δυναµικ�, µε
επαργυρωµ�νες επα��ς (στ	 �ασικ� ε�	πλισµ�). Αν%τατες
	ν	µαστικ�ς τιµ�ς λειτ	υργ�ας: 460 V AC/15 A. Για τη
σ!ετικ� σ�µανση στ	 σ!εδι�γραµµα καλωδ�ωσης, ανατρ��τε
στ	 π�σω µ�ρ	ς τ	υ κι�ωτ�	υ ακρ	δεκτ%ν. 
Για τη σειρ� R: Παρ	!� ρε�µατ	ς: 24 V DC. <�	δ	ς:
Απ	µ	νωµ�νη αναλ	γικ� ��	δ	ς ρε�µατ	ς 4 - 20 mA/
1000 Ω σε συ!ν�τητα 200-1000 Hz, 0-10 V DC �
αν	ικτ	� συλλ�κτη µε µ�γιστη τ�ση 24 V DC. Για τη
σ!ετικ� σ�µανση στ	 σ!εδι�γραµµα καλωδ�ωσης, ανατρ��τε
στ	 εσωτερικ� τ	υ καπακι	�.
Για τη σειρ� A: Παρ	!� ρε�µατ	ς: 24 V DC. <�	δ	ς:
∆�	 ρελ�, µ�γιστ	 50 AC/DC ελ�!. 0,1 V DC, 10 mA
για τ	 σ�στηµα πρ	ειδ	π	�ησης ρ	�ς, καθ%ς και αναλ	γικ�
��	δ	ς ρε�µατ	ς 4 - 20 mA/1000 Ω. Για τη σ!ετικ�
σ�µανση στ	 σ!εδι�γραµµα καλωδ�ωσης, ανατρ��τε στ	 π�σω
µ�ρ	ς τ	υ κι�ωτ�	υ ακρ	δεκτ%ν.


