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1.1  Predpokladané použitie

Plavákové prietokomery sú vhodné na merania plynov, pár a kvapalín.

Prístroje sú vhodné najmä na meranie:
• Voda
• Uhľovodíkov
• Činidiel proti korózii a mazivám
• Chemikálií a prísad
• Rozpúšťadiel
• Prehriatej pary
• Potravín, nápojov a tabaku,
• Vzduch
• Technických plynov

Pozor!
Prevádzkovateľ nesie výhradnú zodpovednosť za použitie meracích prístrojov vzhľadom na 
vhodnosť, predpokladané použitie a odolnosť použitých materiálov proti korózii pre meranú 
kvapalinu.

Informácia!
Tento prístroj je Skupina 1, zariadenie triedy A, ako je uvedené v CISPR11: 2009. Je určený pre 
použitie v priemyselnom prostredí. V iných prostrediach môžu nastať potenciálne problémy pri 
zabezpečení elektromagnetickej kompatibility, kvôli vniknutým a vyžarovaným rušeniam.

Informácia!
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nevhodného použitia alebo z použitia na 
iné než predpokladané účely.

Nebezpečenstvor!
Pre prístroje určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu platia doplnkové bezpečnostné 
pokyny; prosím, preštudujte si špeciálnu dokumentáciu označenú Ex.

Upozornenie!
Nepoužívejte ho na meranie žiadnych abrazívnych médií s obsahom pevných častíc alebo s 
veľkou viskozitou.
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1.2  Certifikácia

Tento prístroj spĺňa všetky príslušné zákonné požiadavky smerníc EÚ:
• Smernica pre tlakové zariadenia
• pre prístroje s elektrickým príslušenstvom: smernica o EMK,
• prístroje určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu: smernica ATEX,

Výrobca potvrdzuje úspešné vykonanie skúšok výrobku umiestnením značky CE na výrobku.
Vyhlásenie o zhode EÚ, týkajúce sa predmetnej smernice a pridružených harmonizovaných 
noriem, si môžete prevziať z našej internetovej stránky.

Značka CE
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1.3  Bezpečnostné pokyny výrobcu

1.3.1  Autorské práva a ochrana dát

Obsah tohto dokumentu bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Napriek tomu nepreberáme 
žiadne záruky za to, že jeho obsah je bezchybný, kompletný a aktuálny.

Obsah a diela uvedené v tomto dokumente podliehajú autorskému právu. Príspevky tretích strán 
sú náležite označené. Kopírovanie, úprava, šírenie a akýkoľvek iný typ používania mimo rozsah 
povolený v rámci autorských práv je možný len s písomným súhlasom príslušného autora 
a/alebo výrobcu.

Výrobca vždy dbá o zachovanie cudzích autorských práv a snaží sa využívať vlastné a verejne 
prístupné zdroje.

Zhormažďovanie osobných údajov (ako sú mená, poštové alebo e-mailové adresy) v 
dokumetoch výrobcu, pokiaľ je to možné, vždy vychádza z dobrovoľne poskytnutých dát.
V primeranom rozsahu je vždy možné využívať ponuky a služby bez poskytnutia akýchkoľvek 
osobných údajov.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že prenos dát prostredníctvom internetu (napr. pri 
komunikácii e.mailom) vždy predstavuje bezpečnostné riziko. Tieto dáta nie je možné uplne 
ochrániť proti prístupu tretích strán. Týmto výslovne zakazujeme používať povinne zverejňované 
kontaktné údaje pre účely posielania akýchkoľvek reklamných alebo informačných materiálov, 
ktoré sme si výslovne nevyžiadali. 

1.3.2  Vymedzenie zodpovednosti

Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody vyplývajúce z používania tohoto výrobku vrátane, nie 
však iba priamych následných, vedľajších, represívnych a súhrnných odškodnení. 

Toto vymedzenie zodpovednosti neplatí v prípade, že výrobca jednal úmyselne alebo s veľkou 
nedbalosťou. V prípade, že akýkoľvek platný zákon nepripúšťa takéto obmedzenia 
predpokladaných záruk alebo vylúčenie určitých škôd, potom v prípade, že taký zákon pre Vás 
neplatí, nepodliehate niektorým alebo všetkým vyššie uvedeným odmietnutiam alebo 
obmedzeniam. 

Výrobca poskytuje na všetky zakúpené výrobky záruku v súlade s platnou kúpnou zmluvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodnými podmienkami. 

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek, akokoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť obsah 
svojej dokumentácie vrátane tohto vymedzenia zodpovednosti bez predchádzajúceho 
upozornenia a za prípadné následky týchto zmien nenesie akúkoľvek zodpovednosť.
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1.3.3  Zodpovednosť za výrobok a záruka

Užívateľ zodpovedá za použiteľnosť prístroja na daný účel. Výrobca nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za následky nesprávneho používania prístroja užívateľom. Záruka sa nevzťahuje 
na nesprávnu montáž a nesprávne používanie prístroja (systému). Poskytovanie záruk sa riadi 
platnou kúpnou zmluvou a Všeobecnými dodacími a obchodnými podmienkami.

1.3.4  Informácie o dokumentácii

Je úplne nyvyhnutné preštudovať všetky informácie v tomto dokumente a dodržovať platné 
národné normy, bezpečnostné predpisy a preventívne opatrenia, aby nedošlo k zraneniu 
užívateľa alebo k poškodeniu prístroja.

Poliaľ tento dokument nie je vo vašom rodnom jazyku a máte problém s porozumením textu, 
odporúčame vám požiadať o pomoc našu najbližšiu pobočku. Výrobca nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené v dôsledku neporozumeniu informáciám v 
tomto dokumente.

Tento dokument vám má pomôcť zaistiť pracovné podmienky, ktoré umožnia bezpečné a 
efektívne využitie tohto prístroja. Dokument obsahuje tiež špeciálne pokyny a opatrenia, na ktoré 
upozorňujú nižšie uvedené piktogramy.
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1.3.5  Používané výstražné symboly

Bezpečnostné výstrahy sú označené nasledujúcimi symbolmi.

•  MANIPULÁCIA
Tento symbol označuje všetky pokyny k činnostiam, ktoré musí obsluha vykonávať v určenom 
poradí.

i VÝSLEDOK
Tento symbol upozorňuje na všetky dôležité výsledky predchádzajúcich činností.

1.4  Bezpečnostné pokyny pre obsluhu

Nebezpečenstvo!
Táto výstraha upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo pri práci s elektrikou.

Nebezpečenstvo!
Táto výstraha upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo popálenia spôsobeného teplom 
alebo horúcim povrchom.

Nebezpečenstvor!
Táto výstraha upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo pri používaní tohoto zariadenia v 
potenciálne výbušnej atmosfére.

Nebezpečenstvo!
Je bezpodmienečne nutné dbať uvedených výstrah. Aj čiastočné ignorovanie týchto výstrah 
môže viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia alebo života. Taktiež môže dôjsť k závažnému 
poškodeniu prístroja alebo okolitých zariadení.

Upozornenie!
Ignorovanie týchto bezpečnostných výstrah, a to aj čiastočné, predstavuje vážne riziko 
ohrozenia zdravia. Tiež môže dôjsť k závažnému poškodeniu prístroja alebo okolitých zariadení.

Pozor!
Ignorovanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu prístroja alebo okolitých zariadení.

Informácia!
Tieto pokyny obsahujú dôležité informácie o zaobchádzaní s prístrojom.

Právne upozornenie!
Táto poznámka obsahuje informácie o zákonných nariadeniach a normách.

Upozornenie!
Tento prístroj môžu montovať, uvisť do prevádzky, obsluhovať a udržovať len osoby s príslušnou 
kvalifikáciou. 
Tento dokument vám má pomôcť zaistiť pracovné podmienky, ktoré umožnia bezpečné a 
efektívne využitie tohto prístroja.
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2.1  Rozsah dodávky

Informácia!
Starostlivo skontrolujte balenie dodaného tovovar, či nenesie známky poškodenia alebo zlého 
zaobchádzania. Prípadné poškodenie oznámte dopravcovi a najbližšej pobočke výrobcu.

Informácia!
Skontrolujte dodací (baliaci) list, či ste dostali kompletnú dodávku podľa vašej objednávky.

Informácia!
Skontrolujte údaje na štítku prístroja, či sú súlade s vašou objednávkou. Skontrolujte zvlášť 
hodnotu napájacieho napätia.

Obrázok 2-1: Rozsah dodávky

1  Merací prístroj v objednanom vyhotovení
2  Dokumentácia
3  Certifikáty, kalibračný protokol (dodávaný len na objednávku)
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2.2  Popis prístroja H250 M9 Kinax

Vlastnosti
• Miestny ukazovateľ bez pomocného napájacieho zdroja,
• 2-vodičový prúdový výstup 4…20 mA - typ KINAX 3W2.

2.2.1  Tlmenie pohybu plaváka.

Tlmenie pohybu plaváka sa vyznačuje dlhou dobou stabilizácie a automatickým vystreďovaním. 
V závislosti od meraného média a aplikácie je tlmiaci valček vyrobený z odolnej keramiky alebo 
materiálu PEEK. Tlmenie plaváka je tiež možné k prístroju pridať dodatočne na požiadanie 
používateľa (pozri kapitolu Servis).

Použitie tlmenia
• Tlmenie sa vo všeobecnosti používa pri meraní plynu pomocou plavákov CIV a DIV.
• Pre plaváky TIV (len pre H250/RR a H250/HC) so vstupným prevádzkovým tlakom:

Obrázok 2-2: Popis prístroja H250 M9 Kinax

Menovitá svetlosť podľa Vstupný prevádzkový tlak

EN 1092-1 ASME B16.5 [bar] [psig]

DN 50 1/2" ≤0,3 ≤4,4

DN 25 1" ≤0,3 ≤4,4

DN 50 2" ≤0,2 ≤2,9

DN 80 3" ≤0,2 ≤2,9

DN 100 4" ≤0,2 ≤2,9
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2.3  Typový štítok

Doplňujúce označenie na ukazovateli

• SN - výrobné číslo,
• SO - číslo objednávky/položky,
• PA - objednávka,
• Vx - kód konfigurácie prístroja,
• AC - kód výrobku.

Informácia!
Skontrolujte údaje na štítku prístroja, či sú súlade s vašou objednávkou. Skontrolujte zvlášť 
hodnotu napájacieho napätia.

Obrázok 2-3: Typový štítok na ukazovateli

1  Typ prístroja
2  Výrobca
3  Notifikovaný orgán podľa smernice pre tlakové zariadenia (PED)
4  Kapacitné údaje: teplota a menovitý tlak
5  Údaje vzťahujúce sa na tlakové zariadenia (PED)
6  Údaje o elektrickom pripojení
7  Internetová stránka
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2.4  Kód typového označenia prístroja
Kód typového označenia prístroja* sa skladá z nasledujúcich prvkov:

* Nepotrebné pozície sú vynechané (nie sú ponechané medzery).

Ďalšie špeciálne vyhotovenia (napr. špeciálne meracie trubice) na požiadanie.

Obrázok 2-4: Kód typového označenia prístroja

1  Typ prístroja
H250 - štandardné vyhotovenie
H250H - prúdenie vo vodorovnom smere
H250U - prúdenie zhora nadol

2  Materiálové vyhotovenie
RR - nehrdzavejúca oceľ
C - PTFE alebo PTFE/keramika
HC - Hastelloy®

Ti - titán
F - aseptické vyhotovenie (potravinárstvo)

3  Vyhotovenie s vykurovacím plášťom
B - s vykurovacím plášťom

4  Rady ukazovateľov
M9 - ukazovateľ M9, štandardný ukazovateľ
M9S - ukazovateľ so zvýšenou ochranou proti nárazom a korózii
M9R - ukazovateľ v kryte z nehrdzavejúcej ocele

5  Vysokoteplotné vyhotovenie
HT - vyhotovenie s odsadeným ukazovateľom HT

6  Výstup elektrického signálu
ES - prúdový výstup typu KINAX 3W2
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3.1  Poznámky k montáži

3.2  Skladovanie
• Skladujte prístroj na suchom, bezprašnom mieste.
• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.
• Merací prístroj skladujte v pôvodnom obale.
• Prípustný rozsah teplôt pri skladovaní pre štandardné prístroje je -40...+80°C / -40...+176°F.

3.3  Uťahovacie momenty
Pri prístrojoch s PTFE výstelkou alebo s keramickou výstelkou a tesniacou lištou z PTFE, použite 
na utiahnutie prírub so závitmi nasledujúce uťahovacie momenty:

Informácia!
Starostlivo skontrolujte balenie dodaného tovovar, či nenesie známky poškodenia alebo zlého 
zaobchádzania. Prípadné poškodenie oznámte dopravcovi a najbližšej pobočke výrobcu.

Informácia!
Skontrolujte dodací (baliaci) list, či ste dostali kompletnú dodávku podľa vašej objednávky.

Informácia!
Skontrolujte údaje na štítku prístroja, či sú súlade s vašou objednávkou. Skontrolujte zvlášť 
hodnotu napájacieho napätia.

Menovitá svetlosť podľa Závrtné skrutky Max. uťahovací moment

EN 1092-1 ASME B16.5 EN ASME EN 1092-1 ASME 150 lb

DN PN Palec lb 150 lb 300 lb Nm ft*lbf Nm ft*lbf

15 40 1/2" 150/300 4x M12 4x 1/2" 4x 1/2" 9,8 7,1 5,2 3,8

25 40 1" 150/300 4x M12 4x 1/2" 4x 5/8" 21 15 10 7,2

50 40 2" 150/300 4x M16 4x 5/8" 8x 5/8" 57 41 41 30

80 16 3" 150/300 8x M16 4x 5/8" 8x 3/4" 47 34 70 51

100 16 4" 150/300 8x M16 8x 5/8" 8x 3/4" 67 48 50 36
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3.4  Podmienky pre inštaláciu

Pozor!
Pri montáži prietokomeru do potrubia musíte dodržiavať nasledujúce pokyny:

• Plavákový prietokomer musí byť namontovaný vo zvislom potrubí (vyplýva to z meracieho 
princípu). Smer prúdenia zdola nahor. Odporúčania na inštaláciu sú taktiež uvedené v 
smernici VDI/VDE 3513, list 3.
Prietokomery H250H sa montujú do vodorovných potrubí a H250U do zvislých potrubí so 
smerom prúdenia zhora nadol.

• Odporúčajú sa rovné úseky ≥ 5 DN pred prístrojom a ≥ 3 DN za prístrojom.
• Skrutky, matice a tesnenia zabezpečuje zákazník. Ich výber musí zodpovedať menovitému 

tlaku pripojenia alebo prevádzkovému tlaku.
• Vnútorný priemer príruby sa líši od normalizovaných rozmerov. Štandardné tesnenie podľa 

DIN 2690 je možné použiť bez akýchkoľvek obmedzení.
• Zarovnajte tesnenie. Utiahnite matice uťahovacími momentmi zodpovedajúcimi menovitému 

tlaku.
Uťahovacie momenty pre prístroje s výstelkou z PTFE alebo s keramickou výstelkou a 
tesniacou lištou z PTFE sú uvedené v kapitole Uťahovacie momenty.

• Regulačné armatúry musia byť umiestnené až za meracím prístrojom.
• Uzatváracie armatúry je vhodnejšie umiestniť pred meracím prístrojom.
• Pred pripojením prístroja prefúknite alebo prepláchnite potrubie vedúce k prístroju. 
• Plynové potrubie je nutné pred montážou prístroja najprv vysušiť.
• Použite prípojky vhodné pre konkrétne vyhotovenie prístroja.
• Potrubie zarovnajte na stred s pripojovacími otvormi na meracom prístroji, aby neboli 

namáhané.
• V prípade potreby musí byť potrubie podopreté, aby sa na merací prístroj neprenášali 

vibrácie.
• Signálne a napájacie káble nesmú byť vedené priamo vedľa seba.
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Minimálna vzdialenosť medzi prístrojmi
Pri montáži viacerých prístrojov vedľa seba, je nevyhnutná minimálna vzdialenosť medzi 
prístrojmi a > 300 mm / 11,8".

Zvláštnu pozornosť venujte montážnej polohe prietokomeru H250H s vodorovným 
smerom prúdenia:

Na splnenie požiadaviek na tepelné parametre a presnosť merania musia byť prietokomery 
H250H namontované v potrubí tak, aby sa displej nachádzal na boku meracej trubice. Uvádzaná 
maximálna teplota média a prostredia, ako aj presnosť merania, vychádza z montáže displeja na 
bočnej strane.

Obrázok 3-1: Minimálna vzdialenosť medzi prístrojmi

Obrázok 3-2: Montážna poloha prietokomeru H250H s vodorovným smerom prúdenia
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3.4.1  Magnetické filtre

Použitie magnetických filtrov sa odporúča v prípade, že merané médium obsahuje častice, ktoré 
môžu byť ovplyvnené magnetickým poľom. Magnetický filter má byť namontovaný v smere 
prúdenia pred prietokomerom. Tyčové magnety sú vo filtri umiestnené špirálovito, aby bola 
zabezpečená optimálna účinnosť pri malej tlakovej strate. Všetky magnety sú proti korózii 
chránené povlakom z PTFE. Materiál: 1.4404 / 316L

Obrázok 3-3: Typy magnetických filtrov

1  Typ F - armatúra s prírubou - celková dĺžka 100 mm / 4"
2  Typ FS - armatúra bez príruby - celková dĺžka 50 mm / 2"
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3.4.2  Tepelná izolácia

Pozor!
Kryt ukazovateľa nesmie byť tepelne izolovaný.
Tepelná izolácia 3 smie siahať len po držiak krytu 4.

Obrázok 3-4: Tepelná izolácia prietokomeru H250

1  Štandardný ukazovateľ M9
2  Ukazovateľ s odsadením (vyhotovenie HT)

Pozor!
Tepelná izolácia 1 smie siahať len po zadnú časť krytu 2. Priestor káblových vývodiek 3 musí 
byť voľne prístupný.

Obrázok 3-5: Izolácia - prierez
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4.1  Bezpečnostné pokyny

4.2  Pripojenie prúdového výstupu 3W2

Nebezpečenstvo!
Všetky práce na eletrickom pripojení môžu byť byť vykonané len pri vypnutom napájaní. Venujte 
pozornosť údajom o napájacom napätí na štítku prístroja!

Nebezpečenstvo!
Dodržujte národné predpisy pre elektrické inštalácie!

Nebezpečenstvor!
Pre prístroje určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu platia doplnkové bezpečnostné 
pokyny; prosím, preštudujte si špeciálnu dokumentáciu označenú Ex.

Upozornenie!
Bezpodmienečne dodržujte miestne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky 
práce s elektrickými súčasťami meracích prístrojov môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou 
kvalifikáciou.

Informácia!
Skontrolujte údaje na štítku prístroja, či sú súlade s vašou objednávkou. Skontrolujte zvlášť 
hodnotu napájacieho napätia.

Obrázok 4-1: Svorky na pripojenie prúdového výstupu

1  Napájacie napätie 12...30 Vjs
2  Vonkajšia záťaž
3  Svorky na pripojenie
4  Prevodník uhlovej polohy 3W2
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Napájanie pre 3W2 s galvanickým oddelením

Elektrická inštalácia pre pripojenie ďalších zariadení, ako sú vyhodnocovacie jednotky alebo 
riadenie procesov, musí byť navrhnutá veľmi starostlivo. Vnútorné prepojenia v takýchto 
zariadeniach (napr. zem s PE, uzemňovacie sľučky) môžu viesť k vytvoreniu nepovolených 
potenciálov napätia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie samotného prevodníka alebo 
zariadenia k nemu pripojeného. V takých prípadoch sa odporúča použiť malé napätie s 
ochranným oddelením (PELV).

Obrázok 4-2: Svorky na pripojenie prúdového výstupu s galvanickým oddelením

1  Napájací zdroj (pozri informácie o oddeľovači napájania)
2  Vonkajšia záťaž
3  Oddeľovač napájania prevodníka s galvanickým oddelením
4  Svorky na pripojenie
5  Prevodník uhlovej polohy 3W2
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Napájací zdroj

Požadované napájacie napätie môžete vypočítať pomocou nižšie uvedenej rovnice:

Uext. = RL * 22 mA + 12 V

kde
Uext. = minimálne napájacie napätie
RL = celkový odpor meracej slučky

Nastavenie prúdového výstupu
• Presné nastavenie prúdového výstupu je možné vykonať pomocou nastavovacích skrutiek 

ZERO (Nula) a SPAN (Rozpätie) prevodníka uhlovej polohy KINAX 3W2.
• Ak chcete nastaviť hodnotu 4,00 mA, ukazovateľ musí byť na stupnici nastavený na RP. 

Hodnotu 4,00 mA môžete nastaviť pomocou nastavovacej skrutky ZERO (Nula).
• Ak chcete nastaviť hodnotu 20,00 mA, ukazovateľ musí byť na stupnici nastavený na 100% 

hodnotu prietoku stupnice. Hodnotu 20,00 mA môžete nastaviť pomocou nastavovacej 
skrutky SPAN (Rozpätie).

• Namiesto manuálneho nastavovania ukazovateľa môžete nastavenie vykonať nastavením 
hodnoty prietoku 0 a 100%.

Informácia!
Napájacie napätie musí byť 12 Vjs až 30 Vjs. Hodnota zodpovedá celkovému odporu meracej 
sľučky. Na výpočet potrebnej hodnoty musíte spočítať odpory všetkých prvkov v meracej sľučke 
(okrem prietokomeru).

Informácia!
Napájací zdroj musí byť schopný dodávať minimálne 22 mA.
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4.3  Uzemnenie

4.4  Ochrana pred vniknutím
Merací prístroj spĺňa všetky požiadavky stupňa ochrany IP66/67.

Preto je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pokyny:
•  Používajte len originálne tesnenia. Musia byť čisté a nepoškodené. Poškodené tesnenia 

musia byť vymenené.
•  Elektrické káble nesmú byť poškodené a musia spĺňať predpisy.
•  Káble musia pred meracím prístrojom tvoriť sľučku 3333, aby sa voda nemohla dostať do krytu.
•  Káblové vývodky 2222 musia byť utiahnuté.
•  Nepoužívané káblové vývodky uzavrite pomocou záslepiek 1111.

Obrázok 4-3: Uzemnenie

Nebezpečenstvo!
Zemniaci vodič nesmie prenášať žiadne rušivé napätie.
Nepoužívajte tento zemniaci vodič na uzemnenie žiadnych ďalších elektrických zariadení.

Nebezpečenstvo!
Po výkone akýchkoľvek servisných a údržbárskych prác na meracom zariadení musí byť znova 
zabezpečený súlad s požiadavkami uvedeného stupňa ochrany.

Obrázok 4-4: Káblová vývodka

1  Ak vývodkou nie je vedený kábel, použite záslepku.
2  Káblovú vývodku pevne utiahnite.
3  Na kábli urobte sľučku.
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5.1  Prístroj v štandardnom vyhotovení

Minimálny prevádzkový tlak (vstupný) potrebný na prevádzku prístroja:

Pozor!
Pri uvádzaní prístroja do prevádzky musíte dodržiavať nasledujúce pokyny:
• Porovnajte skutočný prevádzkový tlak a teplotu meraného média s údajmi uvedenými na 

typovom štítku (PS a TS). Tieto uvedené hodnoty nesmú byť prekročené.
• Uistite sa, že materiálové vyhotovenie prístroja zodpovedá jeho predpokladanému použitiu.
• Pomaly otvorte uzatvárací ventil.
• Pri meraní kvapalín zabezpečte starostlivé odvzdušnenie potrubia.
• Pri meraní plynov zvyšujte tlak pomaly.
• Zabráňte pôsobeniu rázov na plavák (spôsobených napr. elektromagnetickými ventilmi), 

keďže by to mohlo pravdepodobne spôsobiť poškodenie meracej trubice alebo plaváka.

Médium Tlaková strata : prevádzkový tlak

Kvapaliny 1 : 2

Plyny bez tlmenia pohybu plaváka 1 : 5

Plyny s tlmením pohybu plaváka 1 : 2
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6.1  Údržba
V rámci rozsahu pravidelnej údržby systému a potrubia by ste mali tiež skontrolovať, či 
prietokomer nevykazuje známky znečistenia, korózie, mechanického opotrebovania a 
netesností, ako aj poškodenia meracej trubice a ukazovateľa.
Kontroly odporúčame vykonávať minimálne raz za rok.
Prístroj musí byť pred čistením odmontovaný z potrubia.

6.2  Výmena a doplnenie príslušenstva

Niektoré komponenty plavákového prietokomeru môžu vymené alebo dodatočne 
doplnené:
• plavák.
• tlmenie pohybu plaváka.

6.2.1  Výmena plavákov

•  Prístroj odmontujte z potrubia.
•  Z meracej trubice vyberte horný poistný krúžok.
•  Z meracej trubice vyberte horný doraz plaváka a plavák.
•  Nový plavák zasuňte do prostredného otvoru v dolnom doraze plaváka a zatlačte ho do 

meracej trubice spolu s horným vodidlom plaváka. Vodiaca tyč plaváka musí pritom 
prechádzať prostredným otvorom dorazu plaváka.

•  Do meracej trubice zasuňte poistný krúžok.
•  Prístroj namontujte späť na potrubie.

Pozor!
Potrubia pod tlakom musia byť pred odmontovaním prístroja odtlakované.
Potrubie vyprázdnite v maximálnej možnej miere.
V prípade použitia prístroja na meranie agresívnych alebo nebezpečných médií musíte vykonať 
príslušné bezpečnostné opatrenia vzhľadom na prítomnosť zvyškových kvapalín v meracej 
trubici.
Pri opätovnej montáži prístroja na potrubie použite vždy nové tesnenia.
Pri čistení povrchov (napr. priezor) predchádzajte elektrostatickým výbojom.

Pozor!
Ak nebude vykonaná rekalibrácia, môžete očakávať výskyt ďalšej chyby merania.
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6.2.2  Dodatočná montáž tlmenia pohybu plaváka

•  Z meracej trubice vyberte horný poistný krúžok 1.
•  Z meracej trubice vyberte horný doraz plaváka 2 a plavák 5.
•  Poistný krúžok 3 upevnite v dolnej drážke vodiacej tyče plaváka.
•  Na vodiacu tyč plaváka nasuňte keramický valček 4 a pripevnite ho k hornej drážke pomocou 

poistného krúžku 3.
•  Plavák zasuňte do dolného vodidla plaváka v meracej trubici.
•  Do meracej trubice dodatočne namontujte tlmiaci valček so zabudovaným dorazom plaváka 

2.
•  Vložte horný poistný krúžok 1.

6.3  Dostupnosť náhradných dielov
Výrobca sa riadi zásadou, že, kompatibilné náhradné diely pre každý prístroj alebo jeho 
dôležitépríslušenstvo, budú k dispozícii po dobu 3 rokov od ukončenia výroby tohto prístroja.

Toto opatrenie platí len pre tie časti prístrojov, ktoré sa môžu poškodiť alebo zničiť za bežnej 
prevádzky.

6.3.1  Zoznam náhradných dielov

1  Poistný krúžok
2  Doraz plaváka
3  Zaisťovací krúžok
4  Keramický valček
5  Plavák

Náhradný diel Objednávacie č.

DN 15
Plavák CIV 15, 1.4404 X251041000

Plavák DIV 15, 1.4404 X251042000

Plavák TIV 15, 1.4404 X251043000

Plavák DIVT 15, 1.4404 X251044000

Plavák TIV 15, hliník X251043100

Plavák TIV 15, titán X251043200

Súprava dorazu plaváka; štandard (1 doraz plaváka, 1 poistný krúžok) X251050100

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (ZrO2) X251050200

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (PEEK) X251050300

Tlmiaci valček (7 x 8) ZrO2 vr. 2 poistných krúžkov X251053100

Tlmiaci valček (7 x 8) PEEK vr. 2 poistných krúžkov X251053200
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DN 25
Plavák CIV 15, 1.4404 X252041000

Plavák DIV 25, 1.4404 X252042000

Plavák TIV 25, 1.4404 X252043000

Plavák DIVT 25, 1.4404 X252044000

Súprava dorazu plaváka; štandard (1 doraz plaváka, 1 poistný krúžok) X252050100

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (ZrO2) X252050200

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (PEEK) X252050300

Tlmiaci valček (12 x 8) ZrO2 vr. 2 poistných krúžkov X252053100

Tlmiaci valček (12 x 8) PEEK vr. 2 poistných krúžkov X252053200

DN 50
Plavák CIV 55, 1.4404 X253041000

Plavák DIV 55, 1.4404 X253042000

Plavák TIV 55, 1.4404 X253043000

Plavák DIVT 55, 1.4404 X253044000

Súprava dorazu plaváka; štandard (1 doraz plaváka, 1 poistný krúžok) X253050100

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (ZrO2) X253050200

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (PEEK) X253050300

Tlmiaci valček (14 x 10) ZrO2 vr. 2 poistných krúžkov X253053100

Tlmiaci valček (14 x 10) PEEK vr. 2 poistných krúžkov X253053200

Náhradný diel Objednávacie č.
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Iné náhradné diely na požiadanie.

Náhradný diel Objednávacie č.

DN 80
Plavák CIV 85, 1.4404 X254041000

Plavák DIV 85, 1.4404 X254042000

Plavák TIV 85, 1.4404 X254043000

Plavák DIVT 85, 1.4404 X254044000

Súprava dorazu plaváka; štandard (1 doraz plaváka, 1 poistný krúžok) X254050100

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (ZrO2) X254050200

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (PEEK) X254050300

Tlmiaci valček (18 x 14) ZrO2 vr. 2 poistných krúžkov X254053100

Tlmiaci valček (18 x 14) PEEK vr. 2 poistných krúžkov X254053200

DN 100
Plavák CIV 105, 1.4404 X255041000

Plavák DIV 105, 1.4404 X255042000

Plavák DIVT 105, 1.4404 X255044000

Súprava dorazu plaváka; štand. (1 doraz plaváka, 1 poistný krúžok) len dolný! X255050100

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (ZrO2) X255050200

Súprava dorazu plaváka; tesnenie pre plyny (PEEK) X255050300

Tlmiaci valček (18 x 14) ZrO2 vr. 2 poistných krúžkov X254053100

Tlmiaci valček (18 x 14) PEEK vr. 2 poistných krúžkov X254053200

Ukazovateľ M9
Kompletné puzdro ukazovateľa bez stupnice X251010000

Kompletné puzdro ukazovateľa, nehrdzavejúca oceľ bez náteru, bez stupnice X251011000

Kompletný kryt ukazovateľa M9, štandard (modrý; RAL 5015) X251010100

Kompletný kryt ukazovateľa M9, odolný voči morskej vode (sivý; RAL 7001) X251010200

Kompletný kryt ukazovateľa M9, bez silikónu (modrý; RAL 5015) X251010300

Kompletný kryt ukazovateľa M9, nehrdzavejúca oceľ bez náteru X251010400

Priezor z bezpečnostného skla X251011100

Priezor z plastu (Makrolon) X251011200

Tesnenie krytu (silikónové) X251012100

Základná doska ukazovateľa M9, štandard X251020100

Základná doska ukazovateľa M9 odolná voči morskej vode X251020200

Odsadenie ukazovateľa HT - súprava na dodatočnú montáž X251021000

Držiak modulu (profil s drážkami) X251021100

Súprava dielov na pripevnenie krytu (pár) X251021300

Systém ručičky ukazovateľa, komplet X251022100

Vírivá brzda X251022200

Tlačená stupnica (je potrebné výrobné číslo) Na požiadanie

Prázdna stupnica X251023200

Tlačená stupnica s výrezom na počítadlo (je potrebné výrobné číslo) Na požiadanie

Prázdna stupnica s výrezom na počítadlo X251023400
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6.4  Zaistenie servisu
Výrobca poskytuje zákazníkom aj po uplynutí záručnej doby rozsiahlu servisnú podporu. Tá 
zahrňuje opravy, technickú podporu a školenia.

6.5  Posielanie prístroja späť výrobcovi

6.5.1  Základné informácie

Tento prístroj bol starostlivo vyrobený a vyskúšany. Pri montáži a prevádzke prístroja v súlade s 
týmto návodom sa môžu problémy vyskytnúť len veľmi zriedka.

Informácia!
Podrobnosti si, prosím, vyžiadajte v najbližšej pobočke.

Upozornenie!
Pokiaľ aj napriek tomu potrebujete vrátiť prístroj na preskúšanie alebo na opravu, venujte, 
prosím, náležitú pozornosť nasledujúcim informáciám:
• Vzhľadom k zákonným nariadeniam na ochranu životného prostredia a predpisom pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia, môže výrobca prijať na testovanie alebo na opravu len tie 
prístroje, ktoré neobsahujú žiadne zvyšky látok nebezpečných pre osoby alebo životné 
prostredie.

• To znamená, že výrobca môže vykonávať servis len u prístrojov, ku ktorým je priložené 
nasedujúce osvedčenie (viď ďalej) potvrdzujúce, že zaobchádzanie s prístrojom je bezpečné.

Upozornenie!
Pokiaľ bol prístroj použitý na meranie jedovatého, žieravého, rádioaktívneho, horľavého média 
alebo média ohrozujúceho životné prostredie, postupujte, prosím nasledovne:
• starostlivo skontrólujte a prípadne prepláchnite alebo neutralizujte vnútorný a vonkajší povrch 

prístroja tak, aby neobsahoval žiadne nebezpečné látky,
• priložte k prístroji osvedčenie, v ktorom potvrdíte, že zaobchádzanie s prístrojom je 

bezpečné.
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6.5.2  Formulár (pre okopírovanie) prikladaný k prístrojom posielaných späť výrobcovi

6.6  Nakladanie s odpadmi

Pozor!
Aby sa zabránilo akémukoľvek riziku, ktoré by ohrozovalo našich servisných technikov, tento 
formulár musí byť prístupný na vrátenom zariadení z vonkajšej strany balenia.

Spoločnosť: Adresa:

Oddelenie: Meno:

Telefón: Faxové číslo a/alebo Email adresa:

Číslo zákazky výrobcu alebo výrobné číslo:

Tento prístroj bol prevádzkovaný s nasledujúcim médiom:

Toto médium je: rádioaktívne

nebezpečné životnému prostrediu

jedovaté

žieravé

horľavé

Skontrólovali sme, že prístroj neobsahuje žiadne zvyšky tohto média.

Prístroj sme dôkladne prepláchli a neutralizovali.

Potvrdzujeme, že prístroj neobsahuje žiadne zvyšky média, ktoré by mohli ohroziť osoby alebo životné prostredie.

Dátum: Podpis:

Razítko:

Právne upozornenie!
Nakladanie s odpadmi sa riadi platnými predpismi v danej krajine.

Samostatný zber elektrický a electronických zariadení, WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) v Európskej únii:

Podľa smernice 2012/19 / EÚ, Podľa smernice 2012/19 / EÚ, prístroje určené na monitorovanie 
a kontrolu označené symbolom WEEE, ktorým sa blíži koniec životnosti, nesmú byť 
likvidované spoločne s iným odpadom.
Užívateľ sa musí zlikvidovať elektrický a eletronický odpad na určené zberné miesto pre ďalšiu 
recykláciu alebo ho poslať späť na adresu našej miestnej organizácie alebo autorizovaného 
zástupcu.
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7.1  Merací princíp
Prietokomer H250 pracuje na plavákovom meracom princípe. Meracia jednotka pozostáva z 
kovového kónusu, v ktorom sa môže plavák voľne pohybovať hore a dole. Merané médium prúdi 
zdola nahor. Plavák mení polohu tak, aby bola vztlaková sila A, ktorá na neho pôsobí, v 
rovnováhe s tvarovým odporom W a jeho tiažou G: G = A + W.
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7.2  Technické údaje

Informácia!
• Nasledujúce údaje platia pre štandardné aplikácie. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti 

týkajúce sa Vašej špeciálnej aplikácie, kontaktujte, prosím, najbližšiu pobočku našej firmy.
• Ďalšiu dokumentáciu (certifikáty, výpočtové programy, softvér,...) a kompletnú dokumentáciu 

k prístroju je možné si zadarmo stiahnuť z internetových stránok (Downloadcenter).

Merací systém
Rozsah použitia Meranie prietoku kvapalín, plynov a pár

Spôsob prevádzky/merací princíp Plavákový merací princíp

Meraná hodnota

Primárna meraná hodnota Poloha plaváka

Sekundárna meraná hodnota Prevádzkový a štandardný objemový prietok

Presnosť merania
Smernica VDI/VDE 3513, list 2 (qG = 50%)

H250/RR/HC/F 2,5%

H250/C (keramika, PTFE)
H250H, H250U, H250 (100 : 1)

4%

Prevádzkové podmienky
Teplota
Max. prevádzková teplota TS -196...+300°C / -321...+572°F

Tlak
Max. prevádzkový tlak PS V závislosti od vyhotovenia až 400 barov / 5802 psig

Max. skúšobný tlak PT V závislosti od vyhotovenia (odkaz na typový štítok)

Min. požadovaný prevádzkový tlak 2-násobok tlakovej straty (pozri meracie rozsahy)

Pri meraní plynov sa odporúča tlmenie plaváka:
DN15...25 / 1/2...1" Prevádzkový tlak < 0,3 barg / 4,4 psig

DN50...100 / 2...4" Prevádzkový tlak < 0,2 barg / 2,9 psig

Podmienky pre inštaláciu
Rovný úsek pred meradlom ≥ 5 x DN

Rovný úsek za meradlom ≥ 3 x DN
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Materiálové vyhotovenie

Ďalšie varianty:
• Špeciálne materiály na požiadanie: napr. SMO 254, titán, 1.4435
• Tlmenie pohybu plaváka: keramika alebo PEEK
• Tesnenie pre prístroje s vnútorným závitom ako vložka: O-krúžok FPM/FKM.

Teploty

Teploty pre H250/M9 – mechanický ukazovateľ bez pomocného napájacieho zdroja

Prístroj Príruba Meracia trubica Plavák Vodidlo 
plaváka

Kruhová clona

H250/RR Nehrdzavejúca oceľ (1.4404 / 316L)

H250/HC Hastelloy® C4 
(2.4610) jednoliata 
alebo pokovovaná

Hastelloy® C4

H250/F - Food CrNi oceľ 1.4435 CrNi oceľ 1.4435/1.4404

H250/C – 
keramika/PTFE 
1

CrNi oceľ 1.4571 s výstelkou z TFM/PTFE 
2

 PTFE alebo Al2O3 
s tesnením z 
FFKM

Al2O3 a PTFE Al2O3

1 DN100/4" len PTFE
2  Výstelka z TFM/PTFE (elektricky nevodivá), vodivá z PTFE na požiadanie

Informácia!
H250/C - DN100 / 4" len PTFE
H250 / F: vlhké povrchy Ra ≤ 0,8 μm, voliteľné ≤ 0,6 μm

Nebezpečenstvor!
Pre prístroje určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu platia iné rozsahy teplôt. Tieto 
sú uvedené v dodatočných pokynoch.

Plavák Výstelka Teplota meraného 
média

Teplota prostredia

[°C] [°F] [°C] [°F]

H250/RR Nehrdzavejúca oceľ -196...+300 -321...+572 -40...+120 -40…+248

H250/RR so skrutkovým spojením -20…+120 -4…+248

H250/HC Hastelloy® C4 -196...+300 -321...+572 -40...+120 -40…+248

H250/C PTFE PTFE -196...+70 -321...+158 -40...+70 -40…+158

H250/C Keramika PTFE -196...+150 -321...+302 -40...+70 -40…+158

H250/C Keramika TFM/keramika -196...+250 -321...+482 -40...+120 -40…+248

H250 H/U Nehrdzavejúca oceľ -40...+100 -40…+212 -20…+90 -4…+194
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Technické údaje – prevodník uhlovej polohy 3W2

7.3  Rozmery a hmotnosti

Rozmery H250/M9

Káblová vývodka Materiálové vyhotovenie Priemer kábla

M16x1,5 Standard PA 3...7 mm 0,118...0,276"

M20x1,5 PA 8...13 mm 0,315...0,512"

M16x1,5 Poniklovaná mosadz 5...9 mm 0,197...0,355"

M20x1,5 Poniklovaná mosadz 10...14 mm 0,394...0,552"

Typ 708 - 211D 1/C

Napájací zdroj 12...30 Vjs

Uhol otáčania 10°

Výstup signálu 4...20 mA

Pohľad spredu Pohľad zboku s ohrevom Vysokoteplotný

a b d h

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

Všetky menovité svetlosti 138 5,44 250 9,85 181 7,13 150 5,91

ISO 228 300 11,82

H250/C - 3"/300 lb 300 11,82

EN ASME c e ∅ f g j

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

DN 15 1/2" 110,5 4,35 107 4,22 20 0,79 100 3,94 187 7,37

DN 25 1" 110,5 4,35 119 4,69 32 1,26 106 4,18 199 7,84

DN 50 2" 123,5 4,86 132 5,20 65 2,56 120 4,73 212 8,35

DN 80 3" 123,5 4,86 148 5,83 89 3,51 145 5,71 228 8,98

DN 
100

4" 123,5 4,86 158 6,22 114 4,49 150 5,91 232 9,14
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Hmotnosti

Prevádzkové pripojenia

Vyššie menovité tlaky a iné pripojenia sú k dispozícii na požiadanie.

H250 Ohrev

Menovitá svetlosť EN 1092-1 s prírubovým pripojením s pripojením Ermeto

EN ASME [kg] [lb] [kg] [lb] [kg] [lb]

DN15 1/2" 3,5 7,7 5,6 12,6 3,9 8,6

DN25 1" 5 11 7,5 16,5 5,8 12,8

DN50 2" 8,2 18,1 11,2 24,7 9,5 21

DN80 3" 12,2 26,9 14,8 32,6 13,1 28,9

DN100 4" 14 30,9 17,4 38,4 15,7 34,6

Štandard Rozm. prip. Menovitý tlak

Príruby (H250/RR /HC /C) EN 1092-1 DN15...150 PN16...250

ASME B16.5 1/2...6" 150...2500 lb

JIS B2220 15…100 10...20K

Svorkové pripojenia (H250/RR /F) DIN 32676 DN15...100 10...16 bar

ISO 2852 Veľkosť 25...139,7 10...16 bar

Skrutkové spojenia (H250/RR /HC /F) DIN 11851 DN15...100 25...40 bar

SMS 1146 1...4" 6 barg / 88,2 psig

Vnútorný závit navarovací (H250/RR /HC) ISO 228 G1/2...2 ≥ 50 barg / 735 psig

ASME B1.20.1 1/2…2 NPT

Vnútorný závit (H250/RR/HC) s vložkou, 
tesnením z FPM a spojovacou maticou

ISO 228 G1/2…2 ≤ 50 barg / 735 psig

ASME B1.20.1 1/2…2" NPT

Závitové pripojenie aseptické (H250/F) DIN 11864-1 DN15…50 PN40

DN80…100 PN16

Príruba aseptická (H250/F) DIN 11864-2 DN15…50 PN40

DN80…DN100 PN16

Merací prístroj (H250/RR/HC) s ohrevom:
Ohrev s prírubovým pripojením EN 1092-1 DN 15 PN40

ASME B16.5 1/2" 150 lb / RF

Pripojenie ohrevu pre Ermeto - E12 PN40
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Skrutky a uťahovacie momenty

Pri prístrojoch s PTFE výstelkou alebo s keramickou výstelkou a tesniacou lištou z PTFE, použite 
na utiahnutie prírub so závitmi nasledujúce uťahovacie momenty:

Menovité svetlosti EN

Menovitá svetlosť ASME

Závrtné skrutky Uťahovacie momenty

Menovitá svetlosť podľa 
EN 1092-1

Množstvo x rozmer [Nm] [lb-ft]

DN 15 PN 40 1 4x M12 9,8 7,1

DN 25 PN 40 2 4x M12 21 15

DN 50 PN 40 2 4x M16 57 41

DN 80 PN 16 2 8x M16 47 34

DN 100 PN 16 3 8x M16 67 48
1 Štandardné pripojenie; iné pripojenia na požiadanie.
2 Štandardné pripojenie; iné pripojenia na požiadanie
3 Štandardné pripojenie; iné pripojenia na požiadanie

Závrtné skrutky Uťahovacie momenty

Menovitá svetlosť podľa 
ASME B16.5

Množstvo x rozmer [Nm] [lb-ft]

150 lb 300 lb

1/2" 150 lb/300 lb 1 4x 1/2" 4x 1/2" 5,2 3,8

1" 150 lb/300 lb 2 4x 1/2" 4x 5/8" 10 7,2

2" 150 lb/300 lb 2 4x 5/8" 8x 5/8" 41 30

3" 150 lb/300 lb 2 4x 5/8" 8x 3/4" 70 51

4" 150 lb/300 lb 2 8x 5/8" 8x 3/4" 50 36
1 Štandardné pripojenie; iné pripojenia na požiadanie.
2 Štandardné pripojenie; iné pripojenia na požiadanie
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7.4  Meracie rozsahy

H250/RR - nehrdzavejúca oceľ, H250/HC - Hastelloy®

Meracie rozpätie 10 : 1; hodnoty prietoku 100%

Referenčné podmienky:
Voda: +20°C
Vzduch: +20°C, 1,013 bara

Poznámky:
• Meranie vzduchu - plavák TIV: ohrev nie je možný.
• Uvádzané tlakové straty platia pre vodu a vzduch pri maximálnom prietoku.
• Ďalšie rozsahy prietoku sú k dispozícii na požiadanie.
• Prevod iných médií alebo prevádzkových údajov sa vykonáva pomocou výpočtovej metódy v 

súlade so smernicou VDI/VDE 3513.

Voda Vzduch Max. tlaková strata

Plavák TIV CIV DIV TIV
Al

TIV DIV TIV
Al

TIV CIV DIV

Menovitá 
svetlosť

Kónus [l/h] [Nm3/h] [mbar]

DN15, 1/2" K 15.1 18 25 - 0,42 0,65 - 12 21 26 -

K 15.2 30 40 - 0,7 1 - 12 21 26 -

K 15.3 55 63 - 1 1,5 - 12 21 26 -

K 15.4 80 100 - 1,7 2,2 - 12 21 26 -

K 15.5 120 160 - 2,5 3,6 - 12 21 26 -

K 15.6 200 250 - 4,2 5,5 - 12 21 26 -

K 15.7 350 400 700 6,7 10 18  1 12 21 28 38

K 15.8 500 630 1000 10 14 28  1 13 22 32 50

K 15.8 - - 1600 2 - - 50 2 - - - 85

DN25, 1" K 25.1 480 630 1000 9,5 14 - 11 24 32 72

K 25.2 820 1000 1600 15 23 - 11 24 33 74

K 25.3 1200 1600 2500 22 35 - 11 25 34 75

K 25.4 1700 2500 4000 37 50 110  1 12 26 38 78

K 25.5 3200 4000 6300 62 95 180  1 13 30 45 103 3

DN50, 2" K 55.1 2700 6300 8400 58 80 230  1 8 13 74 60

K 55.2 3600 10000 14000 77 110 350  1 8 13 77 69

K 55.3 5100 16000 25000 110 150 700  1 9 13 84 104

DN80, 3" K 85.1 12000 25000 37000 245 350 1000  1 8 16 68 95

K 85.2 16000 40000 64000 280 400 1800  1 9 16 89 125

DN100, 4" K105.1 19000 63000 100
000

- 550 2800  1 - - 120 220

1 P >0,5 bar
2  S plavákom TR
3  300 mbar s tlmením (meranie plynu)
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H250/RR - nehrdzavejúca oceľ, H250/HC - Hastelloy®

Meracie rozpätie 10 : 1; hodnoty prietoku 100%

Referenčné podmienky:
Voda: +68°F
Vzduch: +68°F, 14,7 psia

Poznámky:
• Meranie vzduchu - plavák TIV: ohrev nie je možný.
• Uvádzané tlakové straty platia pre vodu a vzduch pri maximálnom prietoku.
• Ďalšie rozsahy prietoku sú k dispozícii na požiadanie.
• Prevod iných médií alebo prevádzkových údajov sa vykonáva pomocou výpočtovej metódy v 

súlade so smernicou VDI/VDE 3513.

Voda Vzduch Max. tlaková strata

Plavák TIV CIV DIV TIV
Al

TIV DIV TIV
Al

TIV CIV DIV

Menovitá 
svetlosť

Kónus [GPH] [SCFM] [psig]

DN15, 1/2" K 15.1 4,76 6,60 - 0,26 0,40 - 0,18 0,31 0,38 -

K 15.2 7,93 10,6 - 0,43 0,62 - 0,18 0,31 0,38 -

K 15.3 14,5 16,6 - 0,62 0,93 - 0,18 0,31 0,38 -

K 15.4 21,1 26,4 - 1,05 1,36 - 0,18 0,31 0,38 -

K 15.5 31,7 42,3 - 1,55 2,23 - 0,18 0,31 0,38 -

K 15.6 52,8 66,0 - 2,60 3,41 - 0,18 0,31 0,38 -

K 15.7 92,5 106 185 4,15 6,20 11,2  1 0,18 0,31 0,41 0,56

K 15.8 132 166 264 6,20 8,68 17,4  1 0,19 0,32 0,47 0,74

K 15.8 - - 423 2 - - 31,0 2 - - - 1,25

DN25, 1" K 25.1 127 166 264 5,89 8,68 - 0,16 0,35 0,47 1,06

K 25.2 217 264 423 9,30 14,3 - 0,16 0,35 0,49 1,09

K 25.3 317 423 660 13,6 21,7 - 0,16 0,37 0,50 1,10

K 25.4 449 660 1057 22,9 31,0 68,2  1 0,18 0,38 0,56 1,15

K 25.5 845 1057 1664 38,4 58,9 111  1 0,19 0,44 0,66 1,51 3

DN50, 2" K 55.1 713 1664 2219 36,0 49,6 143  1 0,12 0,19 1,09 0,88

K 55.2 951 2642 3698 47,7 68,2 217  1 0,12 0,19 1,13 1,01

K 55.3 1347 4227 6604 68,2 93,0 434  1 0,13 0,19 1,23 1,53

DN80, 3" K 85.1 3170 6604 9774 152 217 620  1 0,12 0,24 1,00 1,40

K 85.2 4227 10567 16907 174 248 1116  1 0,13 0,24 1,31 1,84

DN100, 4" K105.
1

5019 16643 26418 - 341 1736  1 - 1,76 3,23

1 P >7,4 psig
2 S plavákom TR
3 4,4 psig s tlmením (meranie plynu)
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KROHNE - Riešenia pre meranie a reguláciu

• Prietok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesná analýza

• Služby

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Nemecko)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Aktuálny zoznam všetkých kontaktných adries firmy KROHNE nájdete na:
www.krohne.com


