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Kalorimetre Sistemleri- Dijital Göstergeler ve Kontrol Üniteleri

Otomatik Dolum Sistemleri

SIVI ÖLÇÜM VE
KONTROL CİHAZLARI





30 yıldır ölçüm ve kontrol sistemleri konusunda faaliyet gösteren S-Meter, bu konudaki tecrübe ve deneyimleri ile 
müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı ilke edinmiş bir firmadır. Müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ile 
faaliyetlerini sürdüren S-Meter, bu sayede sektörün en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. 

Kimya, ilaç, kozmetik, kağıt, gıda, petrokimya vb. endüstri tesislerinde kullanılan solvent, asit, yağ, boya, 
işlenmiş sular gibi çok farklı özellikteki sıvıların ölçüm ve kontrolü, üretim kalitesinin iyileştirmesi ve 
üretim ekonomisi için gereklidir. Ölçümde kullanılacak sayaç ve debimetrelerin seçiminin, sıvıya uygunluk, 
çevresel şartlar ve tesisat özellikleri gibi kriterlere göre doğru olarak yapılması  çok önemlidir.

Şirketin ürün portföyünün bir diğer kısmını su uygulamalarında kullanılan sayaç ve debimetreler oluşturmaktadır. 
İçilebilir sulardan atık sulara kadar çok geniş bir kullanım alanı olan su sayaçları ve debimetreleri, gıda, kimya, boya, 
kozmetik, arıtma, belediyeler, termal enerji vb. uygulamaların vazgeçilmez enstrümanlarıdır. 

S-Meter’ın satış prensibi müşterinin ihtiyacına en uygun olan ürünü, uygun maliyet ve teslim şartları ile 
sunabilmektir. Global markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenen S-Meter, bazı ürünleri ise kendi markaları ile
hizmete sunmakta ve birçok modelde geniş bir ürün stoğu bulundurmaktadır. 

Kaliteli hizmet sunabilmek için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan S-Meter’ı benzerlerinden ayıran 
en önemli özellik müşterilerine sunduğu satış sonrası servis ve kalibrasyon hizmetidir. Hemen hemen her ürün için
geniş bir yedek parça stoğunu hazır bulunduran S-Meter, tamir ettiği her ürünün test ve ayarlarını yapabileceği 
teknik altyapıya sahiptir. 

S-METER SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİ
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S-METER / S-MAG
Elektromanyetik Debimetreler

Elektromanyetik akış ölçerler sıvıların hassas bir şekilde izlenmesi, 
dolum, dozlama ve transferi için kullanılan bakım gerektirmeyen cihazlardır.

S-Mag debimetreler iletken sıvıların ölçümünde, temel su uygulamalarından,
kimyasal sıvılara kadar çok geniş bir uygulama alanına sahiptirler.

İç kaplaması teflon veya rubber, elektrodları SS 316L, Hastelloy C, 
Tantalum veya Platinyum olarak seçilebilir.

DN8 ‘den  DN2000 ‘e kadar ebatları mevcuttur.

10 , 16, 25, 40 ve 63 bar basınca, 150°C ‘ye kadar sıcaklığa dayanıklı modelleri 
mevcuttur.

4-20mA, pulse ve alarm çıkışları, Modbus ve opsiyonel Hart protokollerine 
sahiptir. 

IP67 ve opsiyonel IP68 koruma sınıfına sahip debimetrelerin, lokal ve remote
gösterge seçenekleri ve dosing modelleri mevcuttur. 

S-METER / CORİO-MASS
Coriolis Mass Debimetreler

Yüksek performanslı Coriolis kütlesel debimetreler, kütle, yoğunluk ve 
hacimsel akış ölçümü sağlar.

İlaç, kimya, petrokimya, petrol, gaz, gıda endüstrileri ve transfer 
uygulamaları gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Islak parçalar SS316L veya Hastelloy C olabilir. Gövde kaplaması ise 
SS304 veya SS316 dır

Çalışma basıncı modellere göre 16, 25, 40 veya 100 bar.

Çalışma sıcaklığı uygulamalara göre -300 °C / +350°C arasında olabilir.

Ölçüm doğruluğu sıvılar için ±% 0.1 - ±% 0.2 , gazlar için ±% 0.5 dir.

Kütlesel debimetreler, DN3 – DN250 arasında ebatlarda üretilirler.

4-20mA ve puls çıkışına sahip debimetreler Modbus ve opsiyonel HART 
protokollerine sahiptir.

Dokunmatik LCD ekranlı gösterge.
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FLOMEC
Türbin ve Oval Dişli Debimetreler

FLOWSONİC
Ultrasonik Debimetreler

Temiz sıvıların ölçümünde kullanılabilen transit time debimetreler, 
boru hatlarındaki sıvıların hızını belirlemek için ses dalgalarını kullanır. 

Demineralize ve deionize sular, ısıtma ve soğutma suları, 
kalorimetre sistemleri ve homojen özellikteki diğer sıvılarda kullanılabilir.

Hareketli parça içermeyen, bakım gerektirmeyen ve uzun çalışma 
ömrüne sahip debimetreler clamp-on (boru üzeri montajlı) ve In-line 
(flanşlı veya dişli bağlantılı sensör ) modelleri vardır.

Clamp-on modellerin göstergeleri duvar tipi ve seyyar el terminali şeklinde 
olabilir. In-line modeller ise duvar tipi ve lokall göstergeli modellere sahiptir.

In line modeller DN25 – DN700 ebatlarında üretilirken, clamp on modeller ile 
DN15–DN6000 arası borulardan geçen sıvılar ölçülebilir.

4-20mA, pluse ve alarm çıkışları olan debimetrelerde, Modbus protokolü 
mevcuttur.

10, 16 ve 25 bar basınca ve 90° ve 160°C ye uygun modelleri vardır.

Flomec türbin debimetreler düşük viskoziteli sıvıların ölçümü için 
güvenilir ve düşük maliyetli cihazlardır. 

380°C sıcaklığa ve 300 bar basınca dayanıklı özel moddelleri mevcuttur. 

DN15- DN100 arasındaki ebatları bulunan debimetrelerin flanşlı, 
dişli ve tri clover bağlantı seçenekleri mevcuttur.

Flomec oval dişli debimetreler ise her türlü sıvıda kullanılabilen, 
yüksek ölçüm hassasiyeti ve düşük basınç kaybına sahip cihazlardır.

DN6- DN150 arası ebatlarda üretilen debimetrelerin, petrol, kimya ve gıda 
endüstrisinde geniş bir kullanım alanı vardır.

SS316, Alüminyum veya PPS gövdeli olarak üretilirler.

Flomec debimetreler 4-20mA ve pulse çıkışlı, Modbus protolüne sahip, 
lokal veya remote gösterge seçenekleri ve Ex-proof ortamlara uygun
modelleri ile her türlüü endüstriyel uygulamada kullanılabilir.
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S-METER / SM
Türbin Debimetreler 

6

ZYIA / S-METER
Değişken Alan Debimetreleri 

Yüksek teknoloji her zaman en uygun çözüm değildir. Sıvıların ve gazların 
akış hızının ölçümünde kullanılan rotametreler daha maliyetli 
debimetrelere göre birçok avantaj sunabilir.

Plastik, metal veya cam tüplü modelleri olan rotametreler, su, atıksu, 
arıtma ve filtrasyon uygulamalarında, kimyasal işleme, besin işleme ve 
sulama sistemlerinde kullanılırlar.

DN4 – DN150 arasında çeşitli modellerde üretilen debimetrelerin, 
limit kontak çıkışlı ve 4-20mA çıkışlı modelleri de mevcuttur.

-80° ila 200°C sıcaklığa ve 40 Bar basınca uygun çeşitleri olan 
debimetrelerin bağlantıları dişli veya flanşlı olabilir.

SM serisi türbin debimetreler düşük viskoziteli sıvılarda, 
doğru ölçüm ve düşük maliyet sağlayan güvenilir cihazlardır.

Petrol, gıda, tekstil, boya, kozmetik ve ilaç endüstrisi, 
debimetrelerin uygulama alanlarından bazılarıdır.

SS304 veya SS316 gövdeli olarak üretilen SM serisi debimetrelerin
DN6 – DN 250 arasında ebatları, 150°C sıcaklığa ve 63 Bar basınca 
dayanıklı model seçenekleri bulunmaktadır.

Debimetrelerin pulse veya 4-20mA çıkış  seçenekleri, lokal ve 
remote göstergeleri ve ex-proof ortamlara uygun modelleri vardır.
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ELETTA
Fark Basınç Debimetreleri
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Fark basınç prensibiyle çalışan Eletta debimetreler, 
genellikle su ve yağ ölçümünde kullanılırlar.

S-Serisi mekanik ibreli modeller 2 adet limit çıkış siviciyle 
en çok kullanılan modeldir.

M Serisi genellikle sadece 4-20mA çıkış gerektiren
10-25-50 bar gibi yüksek basınçlı uygulamalarda  tercih edilirler,

D serisi modeller dijital ekranlı ve 4-20mA çıkış verebilen modellerdir.

RH Serisi modeller HART protokolüne sahip 4-20mA çıkış verebilen 
göstergesiz özel modellerdir.

LIQUID CONTROL
P.D. Rotary Sayaçlar

LC - M serisi sayaçlar çoğunlukla terminal, rafineri, gemi, tanker, 
dolumu gibi yüksek miktarlı yakıt ölçüm uygulamalarında kullanılırlar.

1.5” – 6 “ arasındaki çaplarıyla 25 lt/dk – 3300 lt/dk arası kapasitelerde 
ölçüm yapabilirler,

Uluslararası MID onayına sahip olduklarından ticari uygulamalarda 
kullanılabilirler,

Özel yapıları sayesinde 1 cps – 1000000 cps arası viskozitedeki sıvıları 
ölçebilirler,

Yüksek ölçüm doğruluğuna sahiptirler; ± % 0,2

Kullanılacak sistem gereği hava ayırıcı, filtre, printer, preset, air check valf, 
mekanik veya dijital göstergeli model seçenekleri mevcuttur.

LC – MS serisi sayaçların en önemli özelliği küresel yapıda 
dökme çelikten yapılmış dış gövdesi sayesinde arıza olduğunda 
sayaç boru hattından sökülmeden arıza giderilebilir.
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MADDALENA 
Su Sayaçları

Maddalena firması Avrupa’nın en eski su sayacı üreticilerindendir. Singlejet, 
Multijet ve Ultrasonik model su sayaçları kaliteli, sağlam ve güvenilirdir.

MID sertifikası ve içme suyunda kullanım için onaya sahip olan sayaçlar, 
endüstriyel uygulamalar için de mükemmel seçimdir.

Türbin tip modeller DN15-DN50 arasında, Ultrasonic modeller ise 
DN50 – DN200 arası ebatlarda üretilirler.

Mekanik modeller R100 ve R160, 
ultrasonik modeller ise R500 ölçüm aralığına sahiptir.

Endüstriyel uygulamalar için reed veya hall effect tip pulser modülleri, 
M-Bus modülleri ve pulse/m-bus çevirici modülleri mevcuttur.
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S-METER / SMV
Vorteks Debimetreler

Vortex Debimetreler, yüksek sıcaklıktaki sıvı, gas, buhar ölçümünde 
kullanılan genel ölçüm doğruluğuna sahip ölçüm cihazlarıdır.

Standart gövde materyali  SS 304 olup, çalışma sıcaklığı 
-40°C/+260°C veya -40/+320°C’dir.

Doğruluk oranı  ±% 1-1,5 arasındadır.

Standart çaplar DN25-DN1800 arasındadır.

Göstergesi LCD ekranlı olup, besleme 12 veya 24 VDC ‘dir.

Sinyal Çıkış opsiyonları; pals/4-20mA/RS-485 veya HART protokolüdür.

Compensation opsiyonları  sıcaklık / basınç veya her ikisi birden olabilir.
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S-METER
Su Sayaçları
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APATOR POWOGAZ
Su Sayaçları 

Dünyanın sayılı Woltman su sayacı üreticilerinden olan Powogaz, 
Single jet ve yeni ultrasonik modelleri ile DN15 den DN300 e kadar 
çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır.

Soğuk ( 50°C) ve sıcak ( 130°C) su sayaçlarını tamamı MID onayına sahiptir.

Powogaz su sayaçları kalitesi, güvenilirliği ve geniş ölçüm aralığına 
sahip olmaları ile diğer markalardan ayrışmaktadır.

Sayaçların, uzaktan okuma ve otomasyon uygulamaları için, 
reed ve opto pulse çıkış seçenekleri, kablolu ve kablosuz M-Bus opsiyonları 
mevcuttur.

Kompakt veya separate tip elektronik hesap üniteleri ile, 
DN15 den DN300 e kadar kalorimetre uygulamaları için paket çözümler 
sunmaktadır.

S-Meter su sayaçları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve her türlü 
endüstriyel tesiste geniş kullanım alanına sahiptir.

Singlejet, Multijet, Woltman ve Tarımsal sulama sayaçları MID sertifikasına 
sahiptirler. 

DN15 – DN50 arasında multijet modeller, düşük debili evsel kullanım ve 
sanayi otomasyon uygulamalarında kullanılır.

DN40-DN500 arası woltman modeller ise belediye uygulamalarında, 
büyük çaplı su hatlarında endüstriyel kontrol ve otomasyon 
uygulamalarında kullanım içindir.

Dn50-DN300 arası tarımsal sayaçlar, sulama uygulamaları için,
DN15 – Dn50 arası batch modeller dolum kontrol uygulamaları için 
geliştirilmiştir.

S-Meter su sayaçları, kalitesi, uygun fiyatları ve satış sonrası servis hizmetleri 
sayesinde kullanıcılar tarafından tercih edilen bir marka olmuştur.
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FLUIDWELL 
Dijital Göstergeler ve Kontrol Üniteleri

Akış göstergeleri, toplayıcılar ve akış bilgisayarları Fluidwell firmasının 
ana konusudur ve bu konuda derin bilgi ve tecrübeya sahiptir.

Fluidwell tehlikeli alanlar, petrol endüstrisi, açık deniz, hidrojen, gıda, atık su, 
kimyasallar, denizcilik gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için 
mükemmel çözümler sunar.

Kendinden güvenli F-Serisi, panele monte D-Serisi veya patlamaya dayanıklı 
E-Serisi gibi ürün serilerine sahip Fluidwell  6 ayrı seride yüzlerce 
ürün modeline sahiptir.

Dünya çapındaki onlarca debimetre üreticisinin display tedarikçisi olan 
ISO9001 , ATEX , IECEx, FM, CSA ve CE gibi uluslararası ürün ve organizasyon 
sertifikalarına sahiptir.

Sıvı ölçümü konusunda sahip olduğumuz ürün çeşitliliği sayesinde, 
müşterilerimize ihtiyaçları olan en uygun cihazı en uygun şartlarla ve 
çoğunlukla stoktan sunabilmekteyiz.

Bizim için müşteri memnuniyeti ve kalite esastır. Kalitesiz hiçbir ürünü 
satmadığımız gibi müşterimiz tarafından sağlıklı olarak kullanılacağından
emin olmadığımız hiçbir ürünü de müşterimize teklif etmeyiz. Bunun için 
gerekirse bir ön çalışma yaparak ,müşterilerimize yardımcı olmaya çalışırız.

STOKTAN TESLİMAT VE TEKNİK DESTEK 

Geniş yedek parça stokumuz, 
Bilgili ve tecrübeli teknik elemanlarımız, 
Sahip olduğumuz test ve kalibrasyon sistemlerimiz sayesinde bakım, tamir, 
test ve kalibrasyon işlemlerini en kısa sürede ve en iyi şekilde yapmaktayız.

Servis hizmetleri, özellikle uzmanlık gerektiren ve her yerde bakımı yapılamayacak
olan ölçüm cihazları için son derece önemlidir. Hızlı ve kaliteli bir servis bu tür
ürünler için hayati önem taşır. 

SERVİS, TEST VE KALİBRASYON



NOTLAR
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