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Parametry, którymi powinniœcie

nas mierzyæ

Know-how naszych specjalistów

Kompetencja, doœwiadczenie, d³ugoletnie
Know-how s¹ fundamentem naszego sukcesu.
Firma nasza powsta³a w 1951 roku
i wyspecjalizowa³a siê w produkcji
przep³ywomierzy i urz¹dzeñ kontrolnych,
w szczególnoœci dla zastosowañ w przemyœle
chemicznym, instalacji wodnych jak równie¿
przy budowie pieców i innych urz¹dzeñ.

CONTRA Elektronische Bauelemente
Vertriebsgesellschaft m.b.H

Autokaderstrasse 104, A-1210 Wien
Tel.: 0043/ 1/278 25 55 72

Fax: 0043/1/278 25 58
e-mail: office@contra.at

www.contra.at

Fachowe doradztwo

Pañstwa zadania pomiarowe s¹ g³ównym
punktem naszych us³ug.
Nasi wspó³pracownicy rozwijaj¹ zgodnie
z potrzebami klientów ci¹gle nowe koncepcje
i s¹ zawsze blisko klienta. Chêtnie przygotowuj¹
oferty i rozwi¹zuj¹ Pañstwa problemy.

Gwarantowana jakoœæ produktów

Nasze dzia³y rozwoju i produkcji funkcjonuj¹
w warunkach pe³nej gotowoœci. Posiadamy
kompletne stanowiska do kontroli przep³ywu
gazów i innych mediów, co w pe³ni gwarantuje
adekwatn¹ kontrolê jakoœci oraz dalszy rozwój
w zakresie techniki pomiarów i regulacji.

Dostawy

Elastyczny system produkcji i sprzeda¿y
pozwala nam szybko reagowaæ
na zapotrzebowanie klientów i wymagania rynku.
Wiekszoœæ naszych klientów jest naszymi
sta³ymi odbiorcami. Ceni¹ sobie nasz¹
punktualnoœæ w dostawach, rzetelnoœæ i jakoœæ.

Szerokie spektrum dzia³ania

Tak szeroka oferta wynika ze œcis³ej wspó³pracy
z naszymi klientami, którzy wnosz¹ do rozwoju
naszej firmy ci¹gle nowe propozycje.
Kontynuacja dalszego rozwoju produktów
nale¿y do takiego wymiaru, którym musicie
nas mierzyc. Tak jak zg³oszonym
do opatentowania, uznanym przez VdS
w Niemczech przep³ywomierzem typu SMB,
który jest wynikiem konsekwentnej
kooperacji z naszymi klientami.



Przep³ywomierze
dla ró¿nych aplikacji

Urz¹dzenia do pomiaru
ma³ych przep³ywów

Przep³ywomierze klapkowe

Przep³ywomierze bocznikowe
i ró¿nicowo-ciœnieniowe

Dodatkowe
wyposa¿enie elektryczne

Skale dla urz¹dzeñ pomiarowych
w wielkoœciach niestandardowych

wykonywane na ¿yczenie klienta

Nasze fachowe
doradztwo

telefoniczne

Fachowy monta¿
na wysokim

poziomie jakoœciowym

Optymalne magazynowanie
skracaj¹ce terminy dostaw



4

Przep³ywomierze
dla ró¿nych aplikacji

Zastosowanie

Media pomiarowe

Zasada dzia³ania

Przep³ywomierze ze szklanym sto¿kiem nale¿¹
do najbardziej niezawodnych i korzystnych

cenowo produktów. S¹ stosowane
we wszystkich ga³êziach przemys³u,

szczególnie przy budowie pieców,
do kontroli procesów p³ukania i ch³odzenia,

w przemyœle chemicznym
oraz w instalacjach wodnych i œciekowych.

Woda, powietrze, ró¿ne rodzaje
przezroczystych cieczy i gazów.

W sto¿kowej szklanej rurce pomiarowej
p³ywak porusza siê w górê i w dó³

w zale¿noœci od prêdkoœci
przep³ywu mierzonego medium.

Wysokoœæ ustawienia p³ywaka
wskazuje na skali objêtoœæ przep³ywu.

Budowa urz¹dzenia eliminuje koniecznoœæ
stosowania odcinków uspokojenia

za i przed urz¹dzeniem.
RA/FA60/65

Klasyczne urz¹dzenie pomiarowe
Minimalne straty ciœnienia
Szk³o borokrzemianowe
Armatura stalowa
Ró¿ne warianty pod³¹czenia
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami

RA/FA 60/65

Urz¹dzenie Zakres pomiarowy

woda powietrze

Klasa
dok³adnoœci

RA/FA 60/65

RA/FA 77

RA/FA 87

min. 0,1 - 1 l/h min. 0,5 - 5 l/h* 1,6
max. 13 - 130 m /h max. 150 - 1.500 m /h*

min. 0,1 - 1 l/h min. 2 - 20 l/h* 1,6
max. 2 - 20 m /h max. 20 - 200 m /h*

min. 0,3 - 3 l/h min. 6 - 60 l/h* 1,6
max. 1,6 - 16 m /h max. 16 - 160 m /h*

Dane techniczne

* W warunkach standardowych T = C, P = 1013,25 hPa Zakresy pomiarowe dla innych mediów
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RA/FA 77

Przep³ywomierz dla mediów agresywnych
Szk³o borokrzemianowe
Armatura z PCV
Ró¿ne warianty pod¹czenia
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami

RA/FA 87

Przep³ywomierz
Szk³o borokrzemianowe
Armatura ze stali nierdzewnej
Ró¿ne warianty pod³¹czenia
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami

RA/FA 77 RA/FA 87

Parametry

Max.
tempetatura

Max.
ciœnienie

Materia³y

Sto¿ek
pomiarowy

Inne czêœci
armatury maj¹ce
kontakt z medium

Pod³¹czenia

Gwint Ko³nierz

Wysokoœæ
zabudowy

Prze³¹cznik
wartoœci
granicznych

Licencja Urz¹dzenie

RA/FA 60/65

RA/FA 77

RA/FA 87

80 C 3-10 bar szk³o borokrzem. stal, stal nierdzewna, Rp / - 3 DN 10 - 200 310 - 655 mm Kontaktron DVGW
¿eliwo, aluminium, NBR

40 - 80 C 5 - 10 bar szk³o borokrzem. PVC, PP, PE, DN 10 - 80 DN 10 - 80 250 - 497 mm Kontaktron –
PVDF, EPDM

80 C 8 - 10 bar szk³o borokrzem. stal nierdzewna, Rp / - 2 DN 10 - 65 266 - 462 mm Kontaktron DVGW
PTFE, Viton

oraz innych warunków pracy na ¿yczenie klienta. Szczegó³owe informacje techniczne w naszym kompletnym katalogu.
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Urz¹dzenia ze sto¿kiem
z tworzywa sztucznego SKT/SKP

nale¿¹ do korzystnych cenowo
urz¹dzeñ pomiarowych.
Znajduj¹ zastosowanie

w instalacjach wodnych, œciekowych,
jak równie¿ przy budowie basenów.
Urz¹dzenia z metalow¹ rur¹ SGM

s¹ optymalnym rozwi¹zaniem
dla wysokich temperatur i ciœnieñ.

Z uwagi na du¿¹ iloœæ modu³ów elektronicznych
nadaj¹ siê do zastosowania w urz¹dzeniach

naukowo-doœwiadczalnych w przemyœle
chemicznym.

Woda, powietrze, przeŸroczyste ciecze i gazy.
SGM mo¿e byæ stosowane tak¿e dla

nieprzeŸroczystych i lepkich cieczy i gazów.

W sto¿kowej szklanej rurce pomiarowej
p³ywak porusza siê w górê i w dó³

w zale¿noœci od prêdkoœci przep³ywu
mierzonego medium.

Wysokoœæ ustawienia p³ywaka
wskazuje na skali objêtoœæ przep³ywu.

Budowa urz¹dzenia eliminuje koniecznoœæ
stosowania odcinków uspokojenia

za i przed urz¹dzeniem.
W urz¹dzaniu SGM

pionowe po³o¿enie p³ywaka
jest magnetycznie transferowane

do wskaŸnika.

Zastosowanie

Media pomiarowe

Zasada dzia³ania

SKT/SKP

Przep³ywomierz
Sto¿ek - odlew wtryskowy z tworzywa (Trogamid/Polisulfon)
Ró¿ne mo¿liwoœci pod³¹czenia
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami
Przetwornik pomiarowy 4-20 mA

Urz¹dzenie Zakres pomiarowy

woda powietrze

Klasa
dok³adnoœci

SKT/SKP

SGA

SGM

min. 1,5 - 15 l/h min. 100 - 550 l/h* 4
max. 8.000 - 60.000 m /h max. 100 - 860 m /h*

min. 12 - 120 l/h min. 0,16 - 1,6 m /h* 2,5
max. 12 - 120 m /h max. 100 - 1000 m /h*

min. 2,5 - 25 l/h min. 70 - 700 l/h* 2,5 (1,6)
max. 18 - 180 m /h max. 500 - 5.400 m /h*

Dane techniczne

* W warunkach standardowych T = C, P = 1013,25 hPa Zakresy pomiarowe dla innych mediów
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dla ró¿nych aplikacji

SKT/SKP

3



SGA

Przep³ywomierz
Szk³o borokrzemianowe
Szk³o pomiarowe równowa¿one ciœnieniowo
Wzmacniana obudowa
Wskazanie bezpoœrednie (bez zasilania elektrycznego)

Parametry

Max.
tempetatura

Max.
ciœnienie

Materia³y

Sto¿ek
pomiarowy

Inne czêœci
armatury maj¹ce
kontakt z medium

Pod³¹czenia

Gwint Ko³nierz

Wysokoœæ
zabudowy

Prze³¹cznik
wartoœci
granicznych

Przetwornik
pomiarowy

Urz¹dzenie

SKT/SKP

SGA

SGM

40 - 100 C 10 bar Trogamid, PVC, PVDF Rp / - 2 / DN 10 - 65 199 - 429 mm Kontaktron 4 - 20 mA
Polisulfon EPDM

120 C 10 - 40 bar szk³o borokrzem., ¿eliwo szare, stal, – DN 15 - 150 370 - 480 mm – –
¿eliwo szare, stal odlewana, Sil,
stal odlewana aluminium, NBR

200 - 400 C 10 - 160 bar stal nierdzewna, stal nierdzewna, – DN 15 - 150 250 - 300 mm PrzekaŸnik 4 - 20 mA
PP, PTFE, PVC PP, PTFE, PVC ANSI / ”-6” indukcyjny, 0 - 10 V

Mikroprze³¹cznik Wyjœcie impuls.,
licznik, wyœwietl.

oraz innych warunków pracy na ¿yczenie klienta. Szczegó³owe informacje techniczne w naszym kompletnym katalogu.

o

o

o

SGM

Przep³ywomierz wykonany w ca³oœci z metalu
Cztery wersje:
Ze stali nierdzewnej, stal nierdzewna / wyk³adzina PTFE, PP, PCV
Ró¿ne mo¿liwoœci pod³¹czenia
Opcjonalnie:
Wersja EX
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami
Przetwornik pomiarowy 4-20 mA/0-10 V
Przetwornik pomiarowy z sumatorem i wyœwietlaczem

3
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Urz¹dzenia do pomiaru ma³ych przep³ywów
w ró¿nych wersjach z zaworami

lub z prze³¹cznikami wartoœci granicznych.
Stosowane w ma³ych

urz¹dzeniach grzewczych (piecach),
w urz¹dzeniach dozuj¹cych

i do kontroli procesów ch³odzenia.
Urz¹dzenia z metalow¹ rurk¹ pomiarow¹ /SMK/

s¹ optymalnym rozwi¹zaniem
przy wysokiej temperaturze i ciœnieniu.

Z uwagi na du¿¹ iloœæ modu³ów elektronicznych
nadaj¹ siê do zastosowania

w urz¹dzeniach naukowo-doœwiadczalnych
w przemyœle chemicznym.

Woda, powietrze, przeŸroczyste ciecze,
gazy. Urz¹dzenie SMK mo¿e byæ stosowane

równie¿ dla nieprzeŸroczystych i lepkich
cieczy oraz gazów.

SGK i SMK pracuj¹ na zasadzie
swobodnego p³ywaka. Urz¹dzenie SKM

jest przep³ywomierzem t³okowym.
Pozycja obci¹¿onego sprê¿yn¹ t³oka,

która zmienia siê w zale¿noœci
od strumienia przep³ywaj¹cego medium,

jest miar¹ przep³ywu
i mo¿e byæ odczytywana bezpoœrednio

na skali urz¹dzenia.

Zastosowanie

Media pomiarowe

Zasada dzia³ania

SGK

Przep³ywomierz
Szk³o borokrzemianowe
Wersje:
z PCV, aluminium, stal nierdzewna, PP, PVDV
Opcjonalnie:
Zawór dozuj¹cy
Ró¿ne mo¿liwoœci pod³¹czenia
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami

Urz¹dzenia do pomiaru
ma³ych przep³ywów

SGK

Urz¹dzenie Zakres pomiarowy

woda powietrze

Klasa
dok³adnoœci

SGK

SKM

SMK

min. 0,1 - 1 l/h min. 05 - 5 l/h* 1,6
max. 0,12 - 1,2 m /h max. 1,6 - 16 m /h*

min. 1,5 - 4,5 l/min – 4% FS
max. 30 - 90 l/min

min. 0,1 - 1 l/h min. 3 - 30 l/h* 4
max. 0,1 - 1 m /h max. 3 - 30 m /h*

Dane techniczne

* W warunkach standardowych T = C, P = 1013,25 hPa Zakresy pomiarowe dla innych mediów
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Przep³ywomierz wykonany w ca³oœci z metalu
Wytrzyma³y na wysokie temperatury i ciœnienie
Opcjonalnie:
Zawór dozuj¹cy
Ró¿ne mo¿liwoœci pod³¹czenia
Wersja EX
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami.
Przetwornik wartoœci pomiarowych 4-20 mA

SMKSKM

Prze³ywomierz t³okowy
Szk³o borokrzemianowe
Wersje:
z mosi¹dzu, ze stali nierdzewnej
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami
Instalacja niezale¿na od kierunku przep³ywu
Niezale¿noœæ od lepkoœci

SKM SMK

Parametry

Max.
tempetatura

Max.
ciœnienie

Materia³y

Sto¿ek
pomiarowy

Inne czêœci
armatury maj¹ce
kontakt z medium

Pod³¹czenia

Gwint Ko³nierz

Wysokoœæ
zabudowy

Prze³¹cznik
wartoœci
granicznych

Licencja Urz¹dzenie

SGK

SKM

SMK

40 - 80 C 10 bar szk³o borokrzem. PVC, aluminium, G / - / – 210 - 363 mm Kontaktron, –

100 C 10 bar szk³o borokrzem. mosi¹dz niklowany, G / - 1 – 156 mm Kontaktron –

150 C 40 - 400 bar stal nierdzewna, Rp / - / – 136 - 160 mm PrzekaŸnik 4 - 20 mA
indukcyjny

stal nierdzewna, PrzekaŸnik
mosi¹dz, NBR indukcyjny

stal nierdzewna,
NBR, Viton

stal nierdzewna

oraz innych warunków pracy na ¿yczenie klienta. Szczegó³owe informacje techniczne w naszym kompletnym katalogu.
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FS – pe³na skala
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Niezawodne urz¹dzenia pomiarowe równie¿
dla du¿ych iloœci przep³ywu w ró¿nych wykonaniach,

z prze³¹cznikami wartoœci granicznych
i elektronicznym przetwornikiem wartoœci.

Urz¹dzenia te stosowane s¹
w instalacjach uzdatniania wody,

w elektrowniach, w basenach,
dla kontroli procesów ch³odzenia,

w instalacjach domowych.

Woda, powietrze, ciecze, gazy,
równie¿ nieprzewodz¹ce ciecze

takie jak oleje mineralne, ³ugi i kwasy,
jak równie¿ media o du¿ej lepkoœci

zawieraj¹ce cia³a sta³e lub gazy.

G³ównym elementem pomiarowym
przep³ywomierza jest klapka,

która jest odchylana
strumieniem przep³ywaj¹cego medium.

Klapka jest po³¹czona ze wskaŸnikiem na skali
lub bezpoœrednio wskazuje wartoœæ przep³ywu.
Przy KFS klapka jest zamocowana na sprê¿ynie

dziêki czemu urz¹dzenie to
mo¿e byæ zamontowane w pozycji pionowej.

Przy przep³ywomierzach z przezroczyst¹ szybk¹
mierzone medium mo¿e byæ

przez ni¹ obserwowane.

Zastosowanie

Media pomiarowe

Zasada dzia³ania

KDA

KDA

Przep³ywomierz
Odczyt widoczny przez szybkê.
Wersje:
¯eliwo szare, stal nierdzewna
Ró¿ne mo¿liwoœci pod³¹czenia

Przep³ywomierze
klapkowe

Urz¹dzenie Zakres pomiarowy

woda powietrze

Klasa
dok³adnoœci

KDA

KLA

KFS

min. 0,15 - 1,2 m /h – –
max. 1,2 - 12 m /h

min. 0,2 - 1,5 m /h – 5% FS
max. 30 - 300 m /h

min. 1 - 3 m /h min. 5 - 30 m /h* 5% FS
max. 100 - 1.000 m /h max. 450 - 4.500 m /h*

Dane techniczne

* W warunkach standardowych T = C, P = 1013,25 hPa Zakresy pomiarowe dla innych mediów
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KLA KFS

KFS

Przep³ywomierz z klapk¹ mocowan¹ na sprê¿ynie
Monta¿ ko³nierzowy
Wersje:
Ze stali, ze stali nierdzewnej, PCV, PP, PVDF
Instalacja niezalezna od kierunku przep³ywu
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami
Przetwornik wartoœci pomiarowych 4-20 mA/ 0-10 V
Przetwornik wartoœci pomiarowych z sumatorem
i wyœwietlaczem

KLA

Przep³ywomierz klapkowy
Wartoœæ przep³ywu widoczna przez szybkê lub za pomoc¹ wskazówki
Niezwykle dok³adne urz¹dzenie
Wersje:
z ¿eliwa szarego, stali nierdzewnej,
z ¿eliwa szarego w pow³oce gumowej
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
d³a sterowania procesami.

Parametry

Max.
tempetatura

Max.
ciœnienie

Materia³y

Klapka
pomiarowa

Inne czêœci
armatury maj¹ce
kontakt z medium

Pod³¹czenia

Gwint Ko³nierz

Wysokoœæ
zabudowy

Prze³¹cznik
wartoœci
granicznych

Przetwornik
pomiarowy

Urz¹dzenie

KDA

KLA

KFS

300 C 40 bar GG-20, C22, 8, G / - 2 DN 15 - 50 82 - 225 mm – –

GS C25, szk³o
sodowo-wapienne
szk³o borokrzem.

100 - 250 C 10 - 40 bar – DN 15 - 200 170 - 550 mm 4 - 20 mA
mosi¹dz, GG-20, RG, PPTFE

PTFE sodowo-wapienne
NBR, EPDM, Sil

40 - 200 C 10 - 40 bar PVC, stal, PP, G-20, – DN 25 - 600 50 - 70 mm 4 - 20 mA
Hastelloy PVDF, NBR, EPDM,

PTFE, Sil

stal nierdzewna
stal nierdzewna,

stal nierdzewna stal nierdzewna, PrzekaŸnik
indukcyjny

czerwony mosi¹dz, guma, szk³o

stal nierdzewna, Kontaktron,
PrzekaŸnik 0 - 10 V
indukcyjny Wyjœcie impuls.,

licznik, wyœwietl.

oraz innych warunków pracy na ¿yczenie klienta. Szczegó³owe informacje techniczne w naszym kompletnym katalogu.
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Zastosowanie

Media pomiarowe

Zasada dzia³ania

Urz¹dzenia te produkowane s¹
w ró¿nych œrednicach nominalnych.

Urz¹dzenia o ma³ych œrednicach nominalnych,
jak DDW/DDM stosowane s¹

w uk³adach ch³odzenia
oraz w urz¹dzeniach do kontroli gazów.

Zg³oszony do opatentowania
przep³ywomierz tryskaczowy SMB

mo¿e byæ wbudowany
w sta³ych urz¹dzeniach przeciwpo¿arowych

i posiada certyfikat VdS
dla zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych.

Przep³ywomierze bocznikowe stosowane s¹
w instalacjach domowych i basenowych.

S¹ one najbardziej ekonomicznymi urz¹dzeniami
dla du¿ych œrednic nominalnych.

Woda, powietrze, ciecze, gazy
jak równie¿ nieprzewodz¹ce ciecze

takie jak oleje mineralne, ³ugi i kwasy.

W zwê¿eniu rury pojawia siê ciœnienie
ró¿nicowe, które jest proporcjonalne do

kwadratu objêtoœci przep³ywu przez rurê.
Powsta³e ciœnienie ró¿nicowe jest

pokazywane na skali jako przep³yw objêtoœciowy.
Wielkoœæ przep³ywu w boczniku

jest proporcjonalna do wielkoœci
przep³ywu strumienia g³ównego

i mo¿e byæ odczytana bezpoœrednio
na skali przep³ywomierza.

DDW/DDM

Kontroler ró¿nicowo-ciœnieniowy DDW
Pod³¹czenie gwintowe
Instalacja niezale¿na od kierunku przep³ywu
Prze³¹cznik wartoœci granicznych dla sterowania procesami
Przep³ywomierz ró¿nicowo-ciœnieniowy DDM
Pod³¹czenie gwintowe lub ko³nierzowe
Instalacja niezale¿na od kierunku przep³ywu
WskaŸnik w jednostkach przep³ywu

DDW/DDM

Przep³ywomierze bocznikowe
i ró¿nicowo-ciœnieniowe

Urz¹dzenie Zakres pomiarowy

woda powietrze

Klasa
dok³adnoœci

DDW

DDM

SMB

min. 0,07 - 0,7 m /h – 3% FS
max. 5 - 50 m /h

min. 0,07 - 0,7 m /h min. 0,2 - 2 m /h* 2,5% FS
max. 75 - 750 m /h max. 400 - 4.000 m /h*

min. 0,4 - 2 m /min – 2,5% FS
max. 2,6 - 12,5 m /min

min. 20 - 160 l/h min. 0,3 - 1,5 m /h* 2% FS
max. 300 - 1.800 m /h max. 1.200 - 6.000 m /h*

DST

Dane techniczne

* W warunkach standardowych T = C, P = 1013,25 hPa Zakresy pomiarowe dla innych mediów
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Przep³ywomierz bocznikowy
Monta¿ ko³nierzowy
Wersje:
Ze stali, ze stali nierdzewnej, PVC, PP, PVDF
Instalacja niezale¿na od kierunku przep³ywu
Opcjonalnie:
Prze³¹cznik wartoœci granicznych
dla sterowania procesami

DST

SMB DST

SMB

Przep³ywomierze tryskaczowe (przeciwpo¿arowe)
Atest VdS nr G 4990049
Monta¿ ko³nierzowy
Instalacja niezale¿na od kierunku przep³ywu
Dopuszczone œrednice nominalne:
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200

Parametry

Max.
tempetatura

Max.
ciœnienie

Materia³y

Pierœcieñ
pomiarowy

Inne czêœci
armatury maj¹ce
kontakt z medium

Pod³¹czenia

Gwint Ko³nierz

Wysokoœæ
zabudowy

Prze³¹cznik
wartoœci
granicznych

Licencja Urz¹dzenie

DDW

DDM

SMB

80 C 16 bar mosi¹dz mosi¹dz Rp / - 2 – 108 - 154 mm Mikroprze³¹cznik –

50 C 16 bar mosi¹dz, Rp / - 2 DN 50 - 200 40 - 154 mm – –
stal

aluminium

70 C 16 bar aluminium aluminium, – DN 80 - 200 40 mm – Certyfikat VdS
utwardzane aluminium utwrdz.
powierzchniowo powierzchniowo,

mosi¹dz, stal,
stal nierdzewna nierdzewna,

mosi¹dz niklowany,

mosi¹dz niklowany

40 - 80 C 10 bar PVC, PP, PVDF, szk³o borokrzem., – DN 25 - 400 50 mm Kontaktron –
stal nierdzewna polisulfon, PVC, PP,

PVDF, stal,
stal nierdzewna

DST

oraz innych warunków pracy na ¿yczenie klienta. Szczegó³owe informacje techniczne w naszym kompletnym katalogu.
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FS – pe³na skala
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Zastosowanie

Urz¹dzenia pomiarowe i kontrolne
produkowane jednostkowo i seryjnie

stosowane w instalacjach grzewczych,
energetycznych, uzdatniania wody,

w urz¹dzeniach ch³odniczych,
do sterowania i kontroli procesami.

Przep³ywomierze bocznikowe
i ró¿nicowo-ciœnieniowe

Kryzy, dysze, dysze Venturi'ego
i urz¹dzenia specjalne.

Nasze know-how rozwija siê
i dostosowuje do Pañstwa aplikacji.
Chêtnie s³u¿ymy dalsz¹ informacj¹.

Produkty

Œwiadczone us³ugi



Zastosowanie

Dodatkowe wyposa¿enie przekazuj¹ce dane
o przep³ywie do systemów kontroli,

regulacji i automatyzacji do sterowników PLC
oraz do systemów rejestracji danych.

Dodatkowe wyposa¿enie
elektryczne

Produkty

Œwiadczone us³ugi

Modu³y rozpoznawcze charakterystyk liniowych,
programowalne wyœwietlacze cyfrowe, liczniki,

magnetoelektryczne urz¹dzenia pomiarowe,
wskaŸnik polowy z ochron¹ przeciwwybuchow¹,

prze³¹cznik wartoœci granicznych, modu³ zasilania,
przekaŸnik sterowania, wielofunkcyjny przekaŸnik,

wzmacniacz oddzielaj¹cy, rozdzielacz zasilania.

Na ¿yczenie klienta projektujmy
i integrujemy elektroniczne komponenty

z ¿yczonym przep³ywomierzem.
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