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Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice

ΣΥΣΤΗΜΑΤA METΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ
STEAM FLOW MEASUREMENT

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.37

Ωφέλη για το χρήστη

Ολοκληρωμένη μονάδα, χωρίς απαίτηση για επιπλέον εξοπλισμό                               
(δεν απαιτείται μεταδότης πίεσης)

Υψηλός λόγος μέγιστης / ελάχιστης μετρήσιμης παροχής (50:1)                              
με μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα μετρήσεων

Ενσωματωμένη αντιστάθμιση για την πυκνότητα  
στις διάφορες πιέσεις.   Ακριβής μέτρηση Μάζας

Συμπαγής σχεδιασμός wafer, χαμηλό κόστος εγκατάστασης
Σήμα 4-20 mA

User benefits

Low cost integrated unit.  No need for additional equipment or 
differential pressure transmitter.

High turndown (50:1) with high system accuracy                                
and high repeatability 

In-built density compensation and error elimination.                  
Accurate mass flow measurment.

Compact wafer design. Low cost installation.
Industry standard - 4-20 mA loop powered

Μετρητής TVA WAFER PN40
Steam Flow Meter TVA WAFER PN40

Διάσταση                         
Size

Κωδικός                       
Code

Τεχνικό Έντυπο                        
Data Sheet

50 mm 409559
4095xxF80 mm 409561

100 mm 409562
Απομακρυσμένη Μονάδα Ενδείξεων                                 

Remote Display unit M800

Μετρητές Παροχής Ατμού ILVA μεταβαλλόμενης επιφάνειας 
για κορεσμένο και υπέρθερμο ατμό, αέρια, υγρά

Εξαιρετικός λόγος 
Μέγιστη / Ελάχιστη μέτρηση παροχής έως 100 : 1

ILVA Flowmeters for saturated and superheated steam, 
liquids and gases

Excellent Turndown up to 100 : 1

Όργανο
Instrument

Τύπος
Type

Κωδικός
Code

Τεχνικό Έντυπο
Data Sheet

Μετρητής
Flow meter

ILVA                                             
DN50 έως/up to DN200 4095xx 4095xxB

Μετρητές Παροχής Ατμού Μεταβαλλόμενης Επιφάνειας TVA

Ο μετρητής ατμού  TFA / TVA τοποθετείται εύκολα (μεταξύ φλαντζών) με ενσωματωμένο 
το ηλεκτρονικό του μέρος με ψηφιακή οθόνη και πληκτρολόγιο 5 πλήκτρων για εύκολη ρύθμιση.  

Στην οθόνη εμφανίζονται ενδείξεις για παροχή (στιγμιαία & αθροιστική), θερμοκρασία, πιέση 
και ενέργεια.  Επίσης εμφανίζονται τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται από το ενσωματωμένο 

διαγνωστικό πρόγραμμα.

TAF / TVA (Target Variable Area) Steam Flow Meter

TFA / TVA Flowmeter is easilly installed (between flanges) with an intergrated electronic instru-
ment with digital commissioning display. All programming is via 5 push buttons using a menu driven 
commissioning sequence. Flow (instant & total), temperature, pressure and power are shown on the 

display. The display will also report errors detected by the on-board diagnostics program.

Μετρητής TFA WAFER PN40
Steam Flow Meter TVA WAFER PN40

Διάσταση                         
Size

Κωδικός                       
Code

Τεχνικό Έντυπο                        
Data Sheet

25 mm 409566 4095xxG40 mm 409568
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http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/6-89.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/6-91.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/el/Price_lists/S-37.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/4095xxF.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/4095xxB.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/4095xxG.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/Tideflex_Coarse_Bubble.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/Tideflex_Coarse_Bubble.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/Tideflex_Coarse_Bubble.pdf



