
Produktserie med lågt differenstryck
                 - minimerar tryckförlusten i processen

Eletta är stolta att introducera Flödesvakter och 
Flödesmätare med ett lågt differenstryck (DP) för alla  
klassiska modeller, V;  S och D-serien. 

För att möta en stark efterfrågan av Eletta Flödes-
vakter med lägre differenstryck har vi utvecklat 
Flödesvakter och Flödesmätare för att klara ett DP på 
max 50 mbar. Den här varianten kan därmed klara 
applikationer med låga flöden och låga statiska 
processtryck. Produkterna klarar även gravitations-
flöden och luft/ventilationskanaler.

Nu kan man mäta i applikationer med låga flöden och 
differenstryck genom användning av Elettas robusta 
mekaniska, elektromekaniska eller elektroniska 
flödesvakter och -mätare. 
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Eletta Classic Serie 
med lågt DP

Lågt-DP V-Serie S-Serie M-Serie D-Serie SP-GA EF-G be om mer information...



Eletta Flödesvakter  och  -mätare med lågt DP alternativ för V-,  S- och D-Serien 
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Fördelar 

• Lågt DP alternativ/lösning fungerar på våra Eletta Classic Modeller
V-, S- och D-Serien.

• Reducerar flödesvakterna som har 1:2 mätomfång med max DP
från  200 mbar ned till 50 mbar.

• Lämplig för applikationer med lågt processtryck eller till och med
gravitationellt flöde, som för applikationer för överliggande
tanksmörjoljor.

• Lämplig även för applikationer där tryckförluster i ledningar måste
minimeras, exempelvis i  luftfläktar.

• Samma funktionalitet som i originalmodellerna i V, S och D Serien.

• Specialgraderad skala för S-Serien med icke-linjära markeringar.

• 6-punkts kalibreringen som D-serien erbjuder ger en linjäriserad
4-20mA utgång med hög noggrannhet.

• Kundanpassad kalibrering av signalpunkten med V-Serien.

• Erbjuds på mätomfång 1:2 på flödesvakter typ V1, S02, S2 och D2
för alla rörstorlekar och flödesområden.

V-serien
DP Flödesvakt 
med en 
signalpunkt.

S-serien
DP Flödesvakt/ 
Flödesmätare med 
stor skala och två 
signalpunkter.

D-serien
DP Flödesvakt/Flödes-
mätare med display, två 
signalpunkter,   4-20 mA 
utgång och HART.

Finns i olika material och rörstorlekar från DN15 upp till DN500.




