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Funktion 

Vätskeströmsrelä EF-G är avsedd för kontroll och övervakning av vätskeflöden. Funktionen 

baserar sig enbart på vätskans strömning och påverkas ej av det statiska trycket i systemet, dock 

bör man ha ett grundtryck överstigande 1 bar i systemet. 

Reläet är anpassat för applikationer där man önskar larm vid låga flöden samtidigt som stora 

flöden kan passera utan ökning av tryckfallet. Reläet har en variabel genomströmningsarea som  

ökar med stigande flöde. 

En fjäderbelastad tryckplatta lyfts av den genomströmmande vätskan. Axeln, på vilken plattan är 

monterad, påverkar den induktiva givaren. Dimensionen på tryckplattan styr signalpunkten. 

Kontakten växlar läge vid den beställda larmpunkten som går att välja mellan 1,5 l/min till 30 

l/min. 

Om reläet används till exempelvis start av en högtryckspump eller öppning av en ventil så kan 

flödet tillåtas att öka kraftigt över larmpunkten eftersom brickan lyfts allt högre och 

genomloppsarean ökar alltmer. Omvänt kan den installeras i ett flödessystem för exempelvis 

torrkörningsskydd av en pump. Vid höga flöden är tryckfallet över flödesvakten normalt 

negligerbart. Trots detta kan lågflödeslarmet ställas så lågt som 1,5 l/min eftersom 

genomloppsarean minskar alltmer när flödet minskar och plattan rör sig nedåt.   

De delar som kommer i kontakt med vätskan är av avzinkningshärdad mässing, teflon och 

rostfritt stål. Packningar av syntetiskt gummi. EF-G har en isolerplatta av epoxiplastlaminat vilken 

skyddar den induktiva givaren. 

Utfo randen EF-G   

Modell EF-G finns i två anslutningsdimensioner. EF-G15 med ½” invändigt gängade anslutningar 

och EF-G20 med ¾” utvändigt gängade anslutningar.   

EF-G har en inbyggd induktiv givare. 
 
Utloppssidan går att vrida 90° eller 180° vilket ger ett flertal alternativa montage i horisontell 

eller vertikal rörledning.  

                   Bilder på EF-G med in-  

                                           och utlopp i olika riktningar                                      
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Monteringsanvisningar EF-G  

• Kontrollera på märkskylten att flödesvakten är konfigurerad för önskad larmpunkt i l/min 

och vätska (exempelvis vatten eller olja) 

• Kontrollera att strömstyrkan inte överstiger max belastning enligt specifikationen för 

induktiv givare i denna manual. 

• Kontrollera att pilen på flödesvaktens hus pekar i strömriktningen. 

• Kontrollera att max drifttryck, 100 bar, inte överskrids.  

• Kontrollera att min vätsketemperatur inte underskrids och max vätsketemperatur inte 

överskrids: -20°C till +70°C.  

• Montera annars flödesvakten i valfritt läge.  Utloppssidan kan vridas 90° eller 180° grader.  

• Vid frysrisk skall utloppssidans anslutning vara riktad nedåt för möjlighet till dränering. 

• Inga raksträckor erfordras uppströms- eller nedströms reläet. 

• Montera ett smutsfilter framför om det finns risk för igensättning.   

 

Specifikationer EF-G 

Flödesområde: 0-3,5 m/s. Max flöde begränsas av pumpkapaciteten och acceptabelt 

tryckfall. 

Larmpunkt: Min 1,5 l/min, max 30 l/min. 

Anslutningar: EF-G15: ½” BSP invändigt gängade 
  EF-G20: ¾” BSP utvändigt gängade 
 
Max tryck:  100 bar 
 
Vätsketemp: -20 °C - +70 °C 

Skyddsklass: IP67 (NEMA 6) 

Vätskeberörda delar: Avzinkningshärdad mässing , rostfritt stål 316 och PTFE 

Tätningar av Nitril (HNBR) / EPDM. Tillval FPM (Viton). 

Givare Induktiv givare med 1,5 m kabel. 20-265 V DC/AC. Andra givare 

offereras på begäran. 

Max hysteres: +/- 10% 

Tryckfall: Ca 0,03 bar/1,5 l/min 
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Elektriska data 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ma tt och vikt 

 

Vikt: 1,1 Kg 
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