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Eletta Flow AB
Box 5084, SE-141 05 Kungens Kurva

Tel. 08 - 603 07 70 • Fax. 08 - 646 10 40
info@eletta.com
www.eletta.com

M-Serien
Eletta Flödesmätare

Flödesmätare med hög noggrannhet 
för vätskor och gaser

SpecifikationerFlow Center

Eletta flödesvakter och flödesmätare 
Ytterligare information

Eletta har utvecklat programvaran Flow Center, som gör det möjligt för användaren av M-serien
att samtidigt läsa av parametrar för flöde, temperatur och tryck. Den kan också användas, vid
behov, för att omkonfigurera M-seriens elektronik ute i fält. Flow Center finns tillgängligt att ladda
ner från Elettas webbplats. För att kommunicera med programvaran krävs även en USB-kom-
munikationskabel för M-serien. Med en bärbar dator är det nu möjligt att göra omkonfigureringar
på plats.
Flow Center gör det möjligt för användaren att göra nolljusteringar, intervallinställningar och 
inställningar av den analoga utsignalen. Flow Center har även en loggfunktion där användaren
kan logga parametrar som flöde, temperatur, differenstryck och mA-signal mm. USB-kommuni-
kationskabel kan beställas som tillval till M-serien.

Eletta, grundat 1947, är en etablerad tillverkare av flödesvakter och flödesmätare.
Elettas flödesvakter/flödesmätare fungerar enligt den beprövade och tillförlitliga

differenstrycksprincipen med utbytbara strypskivor för olika flödesområden. Produktion,
utveckling och försäljning sker i företagets anläggning utanför Stockholm.

Elettas produkter säljs till krävande kunder inom industri- och energisektorn över hela
världen. Eletta Flow är en del av Elettagruppen med anställda och verksamhet i förutom

Sverige också i Frankrike, Schweiz, Tyskland, USA, Indien och Kina.

Besök vår hemsida www.eletta.com för mer information

Denna bild visar programvarans gränssnitt. I fliken översikt får man en tydlig överblick
på alla parametrar i realtid.

Flödesområde: Vätskor:  se tabell för flödesområden.
Gaser: beräknas beroende på tillämpning

Dynamiskt område: 1:10 (gäller för stabila vätskor)

Noggrannhet*: Tryck: +/- 0,05% F.S. av maxtrycket (se tryckklasser).
Flöde: +/- 2% F.S av flödesområdet under referensförhållanden för 

vatten och luft.

Tryckklasser: Max statiskt tryck: 10 bar, 25 bar eller 50 bar.

Vätskeberörda delar: Kopparlegering och / eller rostfritt syrafast stål, se även spec. 
för rörsektioner på mittuppslaget.

O-ringar: HNBR (nitrilgummi)  FPM (fluorgummi) eller EPDM

Kompenserat
temperaturområde: -10°C - +80°C

Kåpans material: PC/ABS med metalliserad insida.

Skyddsklass: IP67

Matningsspänning: 8 - 28 VDC, 2-tråds strömslinga. 2,5 m kabel inkl. anslutnings-
kontakt (M12) till mätaren och öppen kabelända mot användaren.

Utgångar: • 4 - 20 mA linjär mot flödet eller differenstrycket
• RS485 för att kommunicera med Flow Center

Programvara: Flow Center; konfigurera och visa parametrar via en USB-
kommunikationskabel (tillval).

Processanslutningar: Gänga DN 15 - 40 mm, (½” - 1 ½” ISO-G / NPT)
Fläns DN 15 - 500 (½” - 20” DIN PN16 / ANSI 150 lbs

Godkännanden: Eletta Flow AB uppfyller gällande EU-direktiv för våra produkter.
Certifikat kan laddas ned från www.eletta.com.

*Omfattar linearitet + hysteres + repeterbarhet + temperaturfel hos tryckgivarna.
Referensförhållanden = Korrekt installation och stabila processparametrar.
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Flödesmätare 
med flera funktioner för 
gaser och vätskor – M3

Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad mjukvara klarar 
den tryck och temperaturförändringar vid gasflödesmätning. Dessutom går den att ställa 
om till att mäta vätskeflöden eller differenstryck. Den är kompakt och utan rörliga delar. 
M3 finns i tre tryckklasser; 10, 25 eller 50 bar.

M-serien ger dig en programmerbar elektronisk flödesmätare med ett flertal funktioner, som
till exempel mätning av flödet hos gaser och vätskor. M-serien kan även användas som en
fristående DP-transmitter. Alla tillgängliga parametrar kan nås och konfigureras via en USB-
kommunikationskabel och flödet kan avläsas via en analog utsignal på 4 - 20 mA. M-seriens
behändiga format och robusta industriella konstruktion gör den till en attraktiv produkt bl.a.
för de företag som behöver en ekonomisk och också tillförlitlig lösning för flödesövervakning.

Elettas flödesvakter och flödesmätare är kända för sin enkla konstruktion. De använder alla 
en väldokumenterad mätprincip som bygger på differenstryck (DP). Den utbytbara kalibrerade 
strypskivan ger ökad användarvänlighet.

Rörsektioner Rörsektioner

Fördelar

Produkten

Funktioner

Vätskeflöde

Gasflöde

Differenstryck

G..BR-Serien

Rörsektionen är tillverkad
av kopparlegering och monteras 

med ISO-G gängor
från 15 - 25 mm (½” - 1”).

Elettas flödesmätare från M-serien är en unik produkt som kan användas i tre olika funktionslägen: mätning av gas- och 
vätskeflöde samt av differenstryck. Bakom produktutvecklingen står tekniker med många års erfarenhet av konstruktion av 
flödesvakter och flödesmätare. M-serien har en intelligent konstruktion som använder två oberoende, piezoresistiva abso-
luttryckgivare och som därigenom beräknar differenstrycket från deras utsignaler. Givarsignalen mäts upp till 500 gånger 
i sekunden med en exakt 16-bitars A/D-omvandlare och efter varje mätning beräknas det exakta tryckvärdet inklusive 
eliminering av linearitets- och temperaturfel. Den analoga utsignalen uppdateras kontinuerligt via D/A-omvandlaren.
Givarna har en temperaturgivare och en av tryckgivarna mäter det statiska trycket i processröret. M-seriens elektronik 
använder detta värde tillsammans med temperaturvärdet för att kompensera för varierande volym, beroende på tempera-
tur- eller tryckförändringar vid gasflödesmätning. 

Den välbeprövade och erkända principen att mäta flödet med en strypskiva, där ett differenstryck som skapas av flödet 
hos vätskor eller gaser, kombineras här med en smart tryckgivarkonstruktion i en kompakt och mångsidig flödesmätare 
med tre möjliga funktionslägen. I kombination med den låga vikten och de kompakta yttermåtten är M-serien en utmärkt 
OEM (Original Equipment Manufacturer) produkt.

• Automatisk kompensation för temperatur- och tryckförändringar 
vid gasflödesmätning 

• Tre instrument i ett – gasflöde, vätskeflöde eller differenstryck 
• Tre tryckklasser; 10 bar, 25 bar eller 50 bar statiskt tryck 
• Konfigurerbar genom en bärbar dator
• Två-tråds anslutning
• 4 - 20 mA utsignal linjär mot flödet eller DP
• Temperaturavläsning genom Flow Center
• Litet format och låg vikt
• Robust och stryktålig konstruktion utan rörliga delar
• Utbytbar strypskiva för många flödesområden

G..SS-Serien

Rörsektionen är tillverkad av 316L 
rostfritt stål och monteras med 

ISO-G gängor
från 15 - 25 mm (½” - 1”).

GL-Serien

Rörsektionen är tillverkad av 
kopparlegering och monteras med 

ISO-G/NPT-gängor
från 15 - 40 mm (½” - 1 ½”)

FA-Serien

Rörsektionen har en flänsad processrörs-
anslutning och är tillverkad av gjutjärn med 

en skyddslack. Storlekar från DN15 - DN400 
(½” - 16”) DIN PN16 / ANSI 150 lbs

Användningen av intelligent digital elektronik erbjuder ett antal möjligheter. M-serien kan, med hjälp av sina standardin-
ställningar, användas i tre olika funktionslägen:

• Gasflödesmätning med kompensation för variation i såväl tryck som temperatur för flertalet gaser
• Vätskeflödesmätning
• Differenstrycksmätning

Det korrekta funktionsläget ställs in på fabriken före leverans. Vid behov kan det enkelt omkonfigureras på plats hos 
kunden med hjälp av en vanlig bärbar dator och Flow Center, programvaran som utvecklats av Eletta.

M-serien inställd för mätning av vätskeflöde är en exakt flödesmätare som kan användas med alla de rörsektioner som 
visas ovan för mätning av vätskeflöde. Såväl trög- som lättflytande vätskor kan mätas, strypskivan utformas så att den 
passar för tillämpningen genom att uppfylla kraven på tryckförlust och noggrannhet. Det dynamiska området för lättfly-
tande vätskor är 1:10.

I det här funktionsläget kan flödesmätaren mäta de flesta gaser, även under instabila förhållanden. I andra fall visar 
differenstrycksmätare felaktigt uppmätta värden när temperatur och tryck varierar, men med hjälp av värdena för 
statiskt tryck och temperatur, beräknar den intelligenta elektroniken det korrekta flödet i realtid och rättar den
utgående signalen. Detta åtgärdar de vanliga nackdelar som finns med att använda differenstrycksmätare för gas. 
M-serien är en av marknadens minsta gasflödesmätare för mätning av de flesta gaser, med automatisk kompensation
för ändrade värden för tryck och temperatur.

M-serien utför inga direkta mätningar av differenstrycket. I stället använder den två absoluttryckgivare för att indirekt 
göra mätningen. Tack vare den här konstruktionen är dp-transmittern också robustare med avseende på obalanserad 
överbelastning.

Utsignalen ger användaren en linjär signal för differenstrycket som sedan kan kopplas till, tex, en flödesindikator med 
kvadratrotsutdragning eller för att användas som en nivåmätare i linjära tankar.

Den kan även ersätta många av de dyrare DP-transmitters på marknaden som en mer prisvärd och kompakt lösning.

F..SS-Serien

Den flänsade rörsektionen är tillverkad av 
316L rostfritt stål  och finns tillgänglig från 

DN15 - DN500 (½” - 20”)
DIN PN16 / ANSI 150 lbs
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Flödesmätare 
med flera funktioner för 
gaser och vätskor – M3

Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad mjukvara klarar
den tryck och temperaturförändringar vid gasflödesmätning. Dessutom går den att ställa
om till att mäta vätskeflöden eller differenstryck. Den är kompakt och utan rörliga delar.
M3 finns i tre tryckklasser; 10, 25 eller 50 bar.

M-serien ger dig en programmerbar elektronisk flödesmätare med ett flertal funktioner, som
till exempel mätning av flödet hos gaser och vätskor. M-serien kan även användas som en
fristående DP-transmitter. Alla tillgängliga parametrar kan nås och konfigureras via en USB-
kommunikationskabel och flödet kan avläsas via en analog utsignal på 4 - 20 mA. M-seriens
behändiga format och robusta industriella konstruktion gör den till en attraktiv produkt bl.a.
för de företag som behöver en ekonomisk och också tillförlitlig lösning för flödesövervakning.

Elettas flödesvakter och flödesmätare är kända för sin enkla konstruktion. De använder alla
en väldokumenterad mätprincip som bygger på differenstryck (DP). Den utbytbara kalibrerade
strypskivan ger ökad användarvänlighet.

Rörsektioner Rörsektioner

Fördelar

Produkten
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Vätskeflöde

Gasflöde

Differenstryck

G..BR-Serien

Rörsektionen är tillverkad
av kopparlegering och monteras 

med ISO-G gängor
från 15 - 25 mm (½” - 1”).

Elettas flödesmätare från M-serien är en unik produkt som kan användas i tre olika funktionslägen: mätning av gas- och 
vätskeflöde samt av differenstryck. Bakom produktutvecklingen står tekniker med många års erfarenhet av konstruktion av 
flödesvakter och flödesmätare. M-serien har en intelligent konstruktion som använder två oberoende, piezoresistiva abso-
luttryckgivare och som därigenom beräknar differenstrycket från deras utsignaler. Givarsignalen mäts upp till 500 gånger 
i sekunden med en exakt 16-bitars A/D-omvandlare och efter varje mätning beräknas det exakta tryckvärdet inklusive 
eliminering av linearitets- och temperaturfel. Den analoga utsignalen uppdateras kontinuerligt via D/A-omvandlaren.
Givarna har en temperaturgivare och en av tryckgivarna mäter det statiska trycket i processröret. M-seriens elektronik 
använder detta värde tillsammans med temperaturvärdet för att kompensera för varierande volym, beroende på tempera-
tur- eller tryckförändringar vid gasflödesmätning. 

Den välbeprövade och erkända principen att mäta flödet med en strypskiva, där ett differenstryck som skapas av flödet 
hos vätskor eller gaser, kombineras här med en smart tryckgivarkonstruktion i en kompakt och mångsidig flödesmätare 
med tre möjliga funktionslägen. I kombination med den låga vikten och de kompakta yttermåtten är M-serien en utmärkt 
OEM (Original Equipment Manufacturer) produkt.

• Automatisk kompensation för temperatur- och tryckförändringar
vid gasflödesmätning

• Tre instrument i ett – gasflöde, vätskeflöde eller differenstryck
• Tre tryckklasser; 10 bar, 25 bar eller 50 bar statiskt tryck
• Konfigurerbar genom en bärbar dator
• Två-tråds anslutning
• 4 - 20 mA utsignal linjär mot flödet eller DP
• Temperaturavläsning genom Flow Center
• Litet format och låg vikt
• Robust och stryktålig konstruktion utan rörliga delar
• Utbytbar strypskiva för många flödesområden

G..SS-Serien

Rörsektionen är tillverkad av 316L 
rostfritt stål och monteras med 

ISO-G gängor
från 15 - 25 mm (½” - 1”).

GL-Serien

Rörsektionen är tillverkad av 
kopparlegering och monteras med 

ISO-G/NPT-gängor
från 15 - 40 mm (½” - 1 ½”)

FA-Serien

Rörsektionen har en flänsad processrörs-
anslutning och är tillverkad av gjutjärn med 

en skyddslack. Storlekar från DN15 - DN400 
(½” - 16”) DIN PN16 / ANSI 150 lbs

Användningen av intelligent digital elektronik erbjuder ett antal möjligheter. M-serien kan, med hjälp av sina standardin-
ställningar, användas i tre olika funktionslägen:

• Gasflödesmätning med kompensation för variation i såväl tryck som temperatur för flertalet gaser
• Vätskeflödesmätning
• Differenstrycksmätning

Det korrekta funktionsläget ställs in på fabriken före leverans. Vid behov kan det enkelt omkonfigureras på plats hos 
kunden med hjälp av en vanlig bärbar dator och Flow Center, programvaran som utvecklats av Eletta.

M-serien inställd för mätning av vätskeflöde är en exakt flödesmätare som kan användas med alla de rörsektioner som 
visas ovan för mätning av vätskeflöde. Såväl trög- som lättflytande vätskor kan mätas, strypskivan utformas så att den 
passar för tillämpningen genom att uppfylla kraven på tryckförlust och noggrannhet. Det dynamiska området för lättfly-
tande vätskor är 1:10.

I det här funktionsläget kan flödesmätaren mäta de flesta gaser, även under instabila förhållanden. I andra fall visar 
differenstrycksmätare felaktigt uppmätta värden när temperatur och tryck varierar, men med hjälp av värdena för 
statiskt tryck och temperatur, beräknar den intelligenta elektroniken det korrekta flödet i realtid och rättar den
utgående signalen. Detta åtgärdar de vanliga nackdelar som finns med att använda differenstrycksmätare för gas. 
M-serien är en av marknadens minsta gasflödesmätare för mätning av de flesta gaser, med automatisk kompensation
för ändrade värden för tryck och temperatur.

M-serien utför inga direkta mätningar av differenstrycket. I stället använder den två absoluttryckgivare för att indirekt 
göra mätningen. Tack vare den här konstruktionen är dp-transmittern också robustare med avseende på obalanserad 
överbelastning.

Utsignalen ger användaren en linjär signal för differenstrycket som sedan kan kopplas till, tex, en flödesindikator med 
kvadratrotsutdragning eller för att användas som en nivåmätare i linjära tankar.

Den kan även ersätta många av de dyrare DP-transmitters på marknaden som en mer prisvärd och kompakt lösning.

F..SS-Serien

Den flänsade rörsektionen är tillverkad av 
316L rostfritt stål  och finns tillgänglig från 

DN15 - DN500 (½” - 20”)
DIN PN16 / ANSI 150 lbs
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Flödesmätare 
med flera funktioner för 
gaser och vätskor – M3

Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad mjukvara klarar
den tryck och temperaturförändringar vid gasflödesmätning. Dessutom går den att ställa
om till att mäta vätskeflöden eller differenstryck. Den är kompakt och utan rörliga delar.
M3 finns i tre tryckklasser; 10, 25 eller 50 bar.

M-serien ger dig en programmerbar elektronisk flödesmätare med ett flertal funktioner, som
till exempel mätning av flödet hos gaser och vätskor. M-serien kan även användas som en
fristående DP-transmitter. Alla tillgängliga parametrar kan nås och konfigureras via en USB-
kommunikationskabel och flödet kan avläsas via en analog utsignal på 4 - 20 mA. M-seriens
behändiga format och robusta industriella konstruktion gör den till en attraktiv produkt bl.a.
för de företag som behöver en ekonomisk och också tillförlitlig lösning för flödesövervakning.

Elettas flödesvakter och flödesmätare är kända för sin enkla konstruktion. De använder alla
en väldokumenterad mätprincip som bygger på differenstryck (DP). Den utbytbara kalibrerade
strypskivan ger ökad användarvänlighet.

Rörsektioner Rörsektioner

Fördelar

Produkten

Funktioner

Vätskeflöde

Gasflöde

Differenstryck

G..BR-Serien

Rörsektionen är tillverkad
av kopparlegering och monteras 

med ISO-G gängor
från 15 - 25 mm (½” - 1”).

Elettas flödesmätare från M-serien är en unik produkt som kan användas i tre olika funktionslägen: mätning av gas- och 
vätskeflöde samt av differenstryck. Bakom produktutvecklingen står tekniker med många års erfarenhet av konstruktion av 
flödesvakter och flödesmätare. M-serien har en intelligent konstruktion som använder två oberoende, piezoresistiva abso-
luttryckgivare och som därigenom beräknar differenstrycket från deras utsignaler. Givarsignalen mäts upp till 500 gånger 
i sekunden med en exakt 16-bitars A/D-omvandlare och efter varje mätning beräknas det exakta tryckvärdet inklusive 
eliminering av linearitets- och temperaturfel. Den analoga utsignalen uppdateras kontinuerligt via D/A-omvandlaren.
Givarna har en temperaturgivare och en av tryckgivarna mäter det statiska trycket i processröret. M-seriens elektronik 
använder detta värde tillsammans med temperaturvärdet för att kompensera för varierande volym, beroende på tempera-
tur- eller tryckförändringar vid gasflödesmätning. 

Den välbeprövade och erkända principen att mäta flödet med en strypskiva, där ett differenstryck som skapas av flödet 
hos vätskor eller gaser, kombineras här med en smart tryckgivarkonstruktion i en kompakt och mångsidig flödesmätare 
med tre möjliga funktionslägen. I kombination med den låga vikten och de kompakta yttermåtten är M-serien en utmärkt 
OEM (Original Equipment Manufacturer) produkt.

• Automatisk kompensation för temperatur- och tryckförändringar 
vid gasflödesmätning 

• Tre instrument i ett – gasflöde, vätskeflöde eller differenstryck 
• Tre tryckklasser; 10 bar, 25 bar eller 50 bar statiskt tryck 
• Konfigurerbar genom en bärbar dator
• Två-tråds anslutning
• 4 - 20 mA utsignal linjär mot flödet eller DP
• Temperaturavläsning genom Flow Center
• Litet format och låg vikt
• Robust och stryktålig konstruktion utan rörliga delar
• Utbytbar strypskiva för många flödesområden

G..SS-Serien

Rörsektionen är tillverkad av 316L 
rostfritt stål och monteras med 

ISO-G gängor
från 15 - 25 mm (½” - 1”).

GL-Serien

Rörsektionen är tillverkad av 
kopparlegering och monteras med 

ISO-G/NPT-gängor
från 15 - 40 mm (½” - 1 ½”)

FA-Serien

Rörsektionen har en flänsad processrörs-
anslutning och är tillverkad brons DN 15-32 

( 1/2"-1 1/4") och av gjutjärn med en 
skyddslack DN 40 - 400 (½” - 16”) 

DIN PN16 / ANSI 150 lbs

Användningen av intelligent digital elektronik erbjuder ett antal möjligheter. M-serien kan, med hjälp av sina standardin-
ställningar, användas i tre olika funktionslägen:

• Gasflödesmätning med kompensation för variation i såväl tryck som temperatur för flertalet gaser
• Vätskeflödesmätning
• Differenstrycksmätning

Det korrekta funktionsläget ställs in på fabriken före leverans. Vid behov kan det enkelt omkonfigureras på plats hos 
kunden med hjälp av en vanlig bärbar dator och Flow Center, programvaran som utvecklats av Eletta.

M-serien inställd för mätning av vätskeflöde är en exakt flödesmätare som kan användas med alla de rörsektioner som
visas ovan för mätning av vätskeflöde. Såväl trög- som lättflytande vätskor kan mätas, strypskivan utformas så att den
passar för tillämpningen genom att uppfylla kraven på tryckförlust och noggrannhet. Det dynamiska området för lättfly-
tande vätskor är 1:10.

I det här funktionsläget kan flödesmätaren mäta de flesta gaser, även under instabila förhållanden. I andra fall visar  
differenstrycksmätare felaktigt uppmätta värden när temperatur och tryck varierar, men med hjälp av värdena för  
statiskt tryck och temperatur, beräknar den intelligenta elektroniken det korrekta flödet i realtid och rättar den 
utgående signalen. Detta åtgärdar de vanliga nackdelar som finns med att använda differenstrycksmätare för gas. 
M-serien är en av marknadens minsta gasflödesmätare för mätning av de flesta gaser, med automatisk kompensation
för ändrade värden för tryck och temperatur.

M-serien utför inga direkta mätningar av differenstrycket. I stället använder den två absoluttryckgivare för att indirekt
göra mätningen. Tack vare den här konstruktionen är dp-transmittern också robustare med avseende på obalanserad
överbelastning.

Utsignalen ger användaren en linjär signal för differenstrycket som sedan kan kopplas till, tex, en flödesindikator med 
kvadratrotsutdragning eller för att användas som en nivåmätare i linjära tankar.

Den kan även ersätta många av de dyrare DP-transmitters på marknaden som en mer prisvärd och kompakt lösning.

F..SS-Serien

Den flänsade rörsektionen är tillverkad av 
316L rostfritt stål  och finns tillgänglig från 

DN15 - DN500 (½” - 20”)
DIN PN16 / ANSI 150 lbs
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Eletta Flow AB
Box 5084, SE-141 05 Kungens Kurva

Tel. 08 - 603 07 70 • Fax. 08 - 646 10 40
info@eletta.com
www.eletta.com

M-Serien
Eletta Flödesmätare

Flödesmätare med hög noggrannhet
                                   för vätskor och gaser

SpecifikationerFlow Center

Eletta flödesvakter och flödesmätare 
Ytterligare information

Eletta har utvecklat programvaran Flow Center, som gör det möjligt för användaren av M-serien 
att samtidigt läsa av parametrar för flöde, temperatur och tryck. Den kan också användas, vid 
behov, för att omkonfigurera M-seriens elektronik ute i fält. Flow Center finns tillgängligt att ladda 
ner från Elettas webbplats. För att kommunicera med programvaran krävs även en USB-kom-
munikationskabel för M-serien. Med en bärbar dator är det nu möjligt att göra omkonfigureringar 
på plats.
Flow Center gör det möjligt för användaren att göra nolljusteringar, intervallinställningar och 
inställningar av den analoga utsignalen. Flow Center har även en loggfunktion där användaren 
kan logga parametrar som flöde, temperatur, differenstryck och mA-signal mm. USB-kommuni-
kationskabel kan beställas som tillval till M-serien. 

Eletta, grundat 1947, är en etablerad tillverkare av flödesvakter och flödesmätare. 
Elettas flödesvakter/flödesmätare fungerar enligt den beprövade och tillförlitliga 

differenstrycksprincipen med utbytbara strypskivor för olika flödesområden. Produktion, 
utveckling och försäljning sker i företagets anläggning utanför Stockholm.

Elettas produkter säljs till krävande kunder inom industri- och energisektorn över hela 
världen. Eletta Flow är en del av Elettagruppen med anställda och verksamhet i förutom 

Sverige också i Frankrike, Schweiz, Tyskland, USA, Indien och Kina.

Besök vår hemsida www.eletta.com för mer information

Denna bild visar programvarans gränssnitt. I fliken översikt får man en tydlig överblick 
på alla parametrar i realtid.

Flödesområde: Vätskor:  se tabell för flödesområden.
Gaser: beräknas beroende på tillämpning

Dynamiskt område: 1:10 (gäller för stabila vätskor)

Noggrannhet*: Tryck: +/- 0,05% F.S. av maxtrycket (se tryckklasser).
Flöde: +/- 2% F.S av flödesområdet under referensförhållanden för 

vatten och luft.

Tryckklasser: Max statiskt tryck: 10 bar, 25 bar eller 50 bar.

Vätskeberörda delar: Kopparlegering och / eller rostfritt syrafast stål, se även spec. 
för rörsektioner på mittuppslaget.

O-ringar: HNBR (nitrilgummi)  FPM (fluorgummi) eller EPDM

Kompenserat
temperaturområde: -10°C - +80°C

Kåpans material: PC/ABS med metalliserad insida.

Skyddsklass: IP67

Matningsspänning: 8 - 28 VDC, 2-tråds strömslinga. 2,5 m kabel inkl. anslutnings-
kontakt (M12) till mätaren och öppen kabelända mot användaren.

Utgångar: • 4 - 20 mA linjär mot flödet eller differenstrycket
• RS485 för att kommunicera med Flow Center

Programvara: Flow Center; konfigurera och visa parametrar via en USB-
kommunikationskabel (tillval).

Processanslutningar: Gänga DN 15 - 40 mm, (½” - 1 ½” ISO-G / NPT)
Fläns DN 15 - 500 (½” - 20” DIN PN16 / ANSI 150 lbs

Godkännanden: Eletta Flow AB uppfyller gällande EU-direktiv för våra produkter.
Certifikat kan laddas ned från www.eletta.com.

*Omfattar linearitet + hysteres + repeterbarhet + temperaturfel hos tryckgivarna.
Referensförhållanden = Korrekt installation och stabila processparametrar.
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Eletta Flow AB
Box 5084, SE-141 05 Kungens Kurva 

Tel. 08 - 603 07 70 •  info@eletta.com
www.eletta.com

M-Serien
Eletta Flödesmätare

Flödesmätare med hög noggrannhet
                                   för vätskor och gaser

SpecifikationerFlow Center

Eletta flödesvakter och flödesmätare 
Ytterligare information

Eletta har utvecklat programvaran Flow Center, som gör det möjligt för användaren av M-serien
att samtidigt läsa av parametrar för flöde, temperatur och tryck. Den kan också användas, vid
behov, för att omkonfigurera M-seriens elektronik ute i fält. Flow Center finns tillgängligt att ladda
ner från Elettas webbplats. För att kommunicera med programvaran krävs även en USB-kom-
munikationskabel för M-serien. Med en bärbar dator är det nu möjligt att göra omkonfigureringar
på plats.
Flow Center gör det möjligt för användaren att göra nolljusteringar, intervallinställningar och 
inställningar av den analoga utsignalen. Flow Center har även en loggfunktion där användaren
kan logga parametrar som flöde, temperatur, differenstryck och mA-signal mm. USB-kommuni-
kationskabel kan beställas som tillval till M-serien.

Eletta, grundat 1947, är en etablerad tillverkare av flödesvakter och flödesmätare.
Elettas flödesvakter/flödesmätare fungerar enligt den beprövade och tillförlitliga

differenstrycksprincipen med utbytbara strypskivor för olika flödesområden. Produktion,
utveckling och försäljning sker i företagets anläggning utanför Stockholm.

Elettas produkter säljs till krävande kunder inom industri- och energisektorn över hela
världen. Eletta Flow är en del av Elettagruppen med anställda och verksamhet i förutom

Sverige också i Frankrike, Schweiz, Tyskland, USA, Indien och Kina.

Besök vår hemsida www.eletta.com för mer information

Denna bild visar programvarans gränssnitt. I fliken översikt får man en tydlig överblick
på alla parametrar i realtid.

Flödesområde: Vätskor:  se tabell för flödesområden. 
Gaser: beräknas beroende på tillämpning

Dynamiskt område: 

Noggrannhet: 

1:10 (gäller för stabila vätskor)

Tryck: +/- 0,05% F.S. av maxtrycket (se tryckklasser).
Detta motsvarar en typiskt linjär onoggrannhet på flödes-
mätningen av +/- 1% F.S. för vätska och luft vid referens-
förhållanden enligt ISO-5167. Den kombinerade onoggrannheten 
av hysteres, repeterbarhet och temperatureffekter är < +/-1%. 
Den verkliga systemonoggrannheten påverkas av hur mätaren är 
monterad, tillåtet tryckfall, media och flödesprofil.

Tryckklasser: Max statiskt tryck: 10 bar, 25 bar eller 50 bar, beroende på version.

O-ringar:

rörsektioner på mittuppslaget.

HNBR (nitrilgummi)  FPM (fluorgummi) eller EPDM

Temperaturområde: -10°C - +100°C (Givare kompenserade från -10°C - +80°C.)

Kåpans material: 

Skyddsklass:
 PA 12 Grilamid med metalliserad insida.
        IP67

Utgångar: 

Programvara: Flow Center; konfigurera och visa parametrar via en USB- 

 kommunikationskabel (tillval). 

Processanslutningar: Gänga DN 15 - 40 mm, (½” - 1 ½” ISO-G / NPT) 

Godkännanden: 

Fläns DN 15 - 500 (½” - 20” DIN PN16 / ANSI 150 lbs

Eletta Flow AB uppfyller gällande EU-direktiv för våra produkter. 
Certifikat kan laddas ned från www.eletta.com.

Vätskeberörda delar:  Kopparlegering och / eller rostfritt syrafast stål, se även spec. för 

• Modbus utgång över RS485-gränssnitt för Multi-Dropping
upp till 128 enheter

• RS485 för att kommunicera med Flow Center

• 4 - 20 mA linjär mot flödet eller differenstrycket

8 - 28 VDC, 2-tråds strömslinga. 2,5 m kabel inkl. anslutnings-  
kontakt (M12) till mätaren och öppen kabelända mot användaren.

Matningsspänning: 




