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   قابل استفاده براي سیاالت :

گازوئیل  بـنـزیـن، روغـن       

هیدرولیک، آب،  سـیـاالت    

اسید، قلیایی، شیر، نوشابه ، و 

 سیاالت با ویسکوزیته کم

  خروجی پالس و یا خروجی

 میلی آمپري 

 جنس بدنه استیل 

فلومتر توربینی و ترانسمیتر فلوي معرفی شده ابـزار    

دقیقی براي اندازه گیري سرعت جریان و حـجـم     

است جریان سیاالت با نرخ کم و ویسکوزیته متوسط 

که در امتداد لوله مورد استفاده قرار میگیرند و بـا      

متناسب بـا  )  پالس یا جریان( تولید سیگنال الکتریکی 

سرعت جریان به شما در اندازه گیري نرخ فـلـوي     

لحظه اي و فلو کل عبوري در بازه زمانی مورد نظر 

این فلومتر ها در انـدازه هـاي     .  شما کاربرد دارند 

مختلف و محدوده هاي جریان ارائه شده در صنایع 

از ایـن    .  مختلف مورد استفاده قـرار مـیـگـیـرد          

فلومترهاي میتوان براي اندازه گیري فلوي بنزین یا 

گازوئیل، مواد شیمیائی خورنده و حتی در صنـایـع   

غذائی براي شیر و یا روغن با ویسکوزیته کم استفاده 

 .میشود 

 1646: کد ابزار 

ت
صیا

و
ص

خ
 

 مشخصات فنی
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 رنج فلومتر دنده اي و فلنجی 
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