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Bölüm 1: Genel Bilgiler

1.1 Tanımlama

Eletta akış monitörü çapı 15 mm ile 500 mm (siparişe bağlı daha büyük )  arasındaki borularda 
sıvı ve gaz akışını ölçmek için kullanılır.Bu ürünler 50 yıldır üretilmektedir ve bu ürünler 
güvenirlikleriyle bilinirler.Çalışma güvenliği , etkin bir denetim ve sağlam montaj gerektiren 
yerlerde  kullanılmaktadır.Eletta;AB ISO 9000:2000 ve ISO 14001 sertifikalıdır.

Eletta Akış Monitörü farklı ölçüm aralıkları için değiştirilebilir orifis plakaları kullanarak, 
kanıtlanmış ve güvenilir basınç farkı ilkesine dayanır. Akış  monitörleri 2 farklı başınç aralığında 
çalışmaktadır ; S2/S02 için 50-200mbar ve , S25/S05 için 22-550 mbar.Bu akış aralıkları istenilen 
sipariş özeliğine bağlıdır.Aynı diğer Eletta modelleri gibi; V1 ve V15,A2 ve A5 ve R2 ve 
R5.Cihazın çalışma prensibi nedeniyle, doğru çalışmasını sağlamak için cihazın kurulum 
talimatlarına (bölüm 2.3) tam olarak uyulması büyük önem taşımaktadır.

Eletta Akış Monitörü modelleri ; S2/S02 ve S25/S05 size  ±5% doğruluk verecektir (Tam skalada) 
eğer doğru şekilde yerleştirdiyseniz. (Tambilgi için, Bölüm 1.2 "Özellikler" bölümüne bakın)

Ürün esas olarak 2 bölümden oluşur ; Ölçüm ünitesi (sensor kısmı) ve Kontrol ünitesi 
(gösterge kısmı). Ölçüm ünitesi boru hattına bağlanır, Kontrol ünitesi ise doğrudan ölçüm 
ünitesi üzerine (standart tip) veya Ölçüm ünitesinde uzağa monte edilebilir. Kontrol ünitesi 
(gösterge) size akış bilgisini ve varsa sinyal/kontak bilgilerinide verir.

Ölçüm Ünitelerinin (sensorlerin) farklı prosesler için aşağıdaki standartlarda bağlantı 
seçenekleri mevcuttur;

Dişli bağlantılar ;15mm(1/2”)den40mm(11/2”)  ye seçilen malzemeye bağlı olarak BSP veya 
NPT bağlantılar.
Flanşlı(wafer)bağlantıDN15/PN16’dan (ANSI1/2”/150lbs) DN 500/PN16’ya kadar 
(ANSI 20”/150lbs ) tabi seçilen mağzemeye bağlı olarak. DIN standart flans bağlantılarının 
rengi mavidir,ANSI-standartflanş bağlantıları ise yeşil renktedir,(50mm > x< 100 mm) 

Kontrol Ünitelerinden S02 ve S05 modeli sadece gösterge üzerinden okuma ve 
S2/S25 modeli ise aynı zamanda alçak ve yüksek akış alarmı için ayarlanabilir iki bağımsız 
alarm çıkışı (mikro anahtarları) ile donatılmıştır.
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Göstergede sipariş edilmiş akış değerini okumak için standart bir çarpan ile  akış aralığını 
gösteren bir ölçek vardır.Standart ölçekler şu şekilde dizayn edilmişlerdir; S2/S02 için gösterge 
ibresi 4 ile 8 arasında hareket eder (1:2aralık). Yani bu 4 - 8 arasındaki değer; litre/dk, m3/saat, 
gibi istenilen akışı okumak için, ölçeğin altındaki küçük çarpan (etiketle yapıştırılmış ) rakam ile  
çarpılmak zorundaki değerdir.S25/S05 modelleri için gösterge ölçek değerleri ise 1- 5 arasındadır.

Kontrol ünitesi istendiğinde özel akış aralığında (direkt okumalı) sipariş edilebilme seçeneğine de 
sahiptir. Bu durumda gösterge üzerinden l/dk, m3/saat, gibi değerler hiçbir çarpana gerek 
olmadan direkt olarak okunabilir.

1.2 Özellikler 

S2/S02 ve S25/S05 modelleri arasındaki tek fark akış aralığı farkıdır. Yani;      
• S2/S02  modeli  1:2 akış aralığına sahiptir  (örneğin 50-100 lt/dk)  
• S25/S05 modeli 1:5 akış aralığına sahiptir (örneğin;  20-100 lt/dk)
Doğruluk:  Seçilen Akış aralığının %20-80 içinde <+ / -5%  (tam skalanın)
                     Seçilen Akış aralığının %100  içinde <+ / -10%  (tam skalanın)

Bu kılavuzdaki montaj talimatları tam olarak uygulanırsa belirtilen doğruluk geçerli olur. 
Bunun için sipariş aşamasında hattınızın normal akış değeri akış göstergesinin ortasında 
kalacak şekilde bir  akış aralığını seçmeniz önerilir. İstenilen alarm çıkış değerlerinin seçilen 
akış aralığında olduğundan emin olun.Örneğin:Eğer 110 litre/dk maksimum bir akış var ve 
normal akış 90 litre/dk ise, 60-120 litre/dk Akış Aralığı ile S2 Eletta akış monitörü seçtin. 
Bu akış monitör akış aralığının ortasında olduğu için en yüksek doğruluğu verecek ve daha
düşük basınç kaybı sağlayacaktır.

Tekrarlanabilirlik: < 2 %

Basınc:       Max: 16 bar, (232 PSI),  isteğe bağlı olarak daha yüksek                     
                               basınc seçenekleride mevcuttur.
                     Min:  Ürünün doğru çalışması için hat basıncının minimum 
                               0,7- 1,0 bar (10-14,5 PSI) arasında olması gerekir.

Sıcaklık: Gösterge Ünitesi

- 20 °C to 90 °C (-4 °F to 200 °F), standart
- 20 °C to 120 °C (-4 °F to 250 °F), opsiyonel
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Bu düşük sıcaklıkdeğeri  FPM yumuşak parçaları ile donatılmış Monitörler için geçerli değil. 
FPM sıcaklıksınırı;–5 °C (23 °F). Yüksek sıcaklık Kontrol Ünitesinin ayrı montajı ile mümkündür. 
(ayrı montaj, bölüm 2.4 'e bakınız) Bu sıcaklık sınırları (mikro siviçli) S2 ve S25 modelleri için 
geçerlidir. S02 ve S05 modelleri için sıcaklık atalığı -20° C ile 120°C  (-4°F/250°F). FPM yumuşak 
parçaları ile ilgili sıcaklık değerlerinin S02/S05 modelleri için de geçerli olduğu unutmayın.
Bu düşük sıcaklıkdeğeri  FPM yumuşak parçaları ile donatılmış Monitörler için geçerli değil. 
FPM sıcaklıksınırı;–5 °C (23 °F). Yüksek sıcaklık Kontrol Ünitesinin ayrı montajı ile mümkündür. 
(ayrı montaj, bölüm 2.4 'e bakınız) Bu sıcaklık sınırları (mikro siviçli) S2 ve S25 modelleri için 
geçerlidir. S02 ve S05 modelleri için sıcaklık atalığı -20° C ile 120°C  (-4°F/250°F). FPM yumuşak 
parçaları ile ilgili sıcaklık değerlerinin S02/S05 modelleri için de geçerli olduğu unutmayın.

Sensör Kısmı:             Sensör kısımları Polyamid plastik (PA) malzemeden yapılmış orifis 
                                         plaka tutucu halkalar ile donatılmıştır ve 150°C ye kadar sıvı / gaz sıcaklığına
                                          dayanabilir (300°F). Daha yüksek işlem sıcaklığı için, içinde halkalar olmayan 
                                        paslanmaz  çelik sensörlerin kullanılması tavsiye edilir.
Ekran Kadranı:          120mm çapında mekanik ibreli ve doğrusal ölçekli bir kadrana sahiptir.
Ön Cam:                 Acrylic
Bağlantı Çapları:       GL   modeller için    ; DN15 – 40(1/2” – 11/2”) 
                                        GSS modeller için   ; DN15 – 25(1/2” – 1”) 
                                        FA    modelLer için  ; DN15 – 400 (1/2” – 16”)
                                        FSS  modeler için    ; DN15 – 500 (1/2” – 20”)
Alarm/Kontak:            S2 ve S25 modelleri nde iki adet mikro siviç kontağı vardır
                                        Bunlarseçilen akış aralığı içinde bağımsız ayarlanabilir.
                                        S02 ve S05 modellerinde mikro siviç yoktur. Sadece akışı gösteren bir 
      ekran mevcuttur.
Mikro Siviç Özelliği:  Temas yüzeyleri standart olarak Gümüş kaplamadır.
Gecikme:                +/–10% 
Voltaj:               max. 460VAC
Akım:                            max.15A
İndiktüv Yük:             15A @ 380VAC
      0,03A @ 230VAC
      5A @ 30VDC
Tip:      SPDT   (*)

* (Single Pole Double Throw - Tek kutuplu, Çift Yönlü (3 ayaklı)

Intrinsically Safe uygulamalar için,  Altın kaplama temas yüzeyli mikro siviçler sipariş edilmesi 
gerekmektedir ki, bunlar voltaj ve akım sınırlamaları için Ex- kurallarına daha uyundur.
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Koruma Sınıfı: Bir seçenek olarak, xx mikro anahtarları kullanılabilir (1HM1)

Kontrol Ünitesi:  IP43 (NEMA 3R), standart
     IP65 (NEMA 4x), opsiyonel
   Alüminyum alaşımlı, alodine ve epoksi polyester kaplı.
   3 kablo rakorları dahilPG16/PR22,5)

MALZEME;  

Sensör ve Diyafram Gövdesi
GL;               SM 2.862 (BS-CZ132 ) çinko önleyici-bakır alaşım.
Seçenek:    Nikel kaplama (%90 nikel+% 10 fosfor kaplı ve  kalınlığı 25 mikron)

GSS;             Deniz suyuna uygun Paslanmaz çelik , SS 2.564 (SS 316)

FA;               < DN50 (ANSI 2 "); bakır alaşımlı
                     > DN50 (ANSI 2 "); döküm, epoksi polyester kaplı.

FSS;             Paslanmaz çelik  SS2343 (SS316)

Diyafram:  Tekstil takviyeli Nitril kauçuk (HNBR),Paslanmaz modeler haricinde tüm modeller için 
                     standart, 
                     Tekstil takviyeli EPDM kauçuk, tüm modeler için opsiyonel,
                     Tekstil takviyeli Flüorlu kauçuk (FPM), paslanmaz modeler için standart, 
          diğer modeller için opsiyoneldir.

Malzeme, O-ring ve Diğer Yumuşak Parçalar:

Diyafram malzemeleriyle aynıdır.

Halka :        Sensör bölümü içindeki Orifis plakasını tutan halkalar standart olarak Polyamid (PA) 
          malzemeden yapılmıştır.
                       
                     Max. Gaz/Sıvı sıcaklığı 150°C (300 ° F)'dir.
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Intrinsically       Eletta Akış Monitörü sadece SPDT içerir." pasif bileşenleri"
Safe (Ex-i)           (basit aparat) kabul edilir iletişim bilgileri (mikro anahtarlar), ve bu nedenle 
                              onaylanmış bir darbe izolatör (değil-dışlandı) aracılığıyla mikro anahtar 
                              kontakları beslemek neredeyse doğası gereği güvenli bir devrede kullanmak 
                              mümkündür.
  
Patlamaya 
Dayanıklı:      Akış monitörü kendisi AB tehlikeli alanı EX - yönetmeliklere göre tam bir 
        araç olarak onaylanmamış. Ancak, Ex-Proof (Eex D) V- ve S- serisi monitörleri 
                              almak bir seçenek olarak mikro anahtar kontakları onaylı olanı mümkündür.

CE - Onayı:         Eletta Akış Monitörler alçak gerilim hiçbir için AB direktifi ile uyumludur: 
        72/23/EEC ( EN 60 204-1, Part 1.) İstek üzerine size gerekli onay belgelerini 
                              gönderebiliriz yada www.eletta.com adresinden temin edebilirsiniz.

PED - Direktifi: Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 97/23/EC Modül A1 uygulanabilir parçaları ile 
                              uyumludur. 0409: Eletta onay numarası ile onaylanmış kuruluş 
                              Det Norske Veritas tarafından onaylanmıştır. İstek üzerine size gerekli 
                              onay belgelerini gönderebiliriz ya da  www.eletta.com adresinden 
                              temin edebilirsiniz.

Onaylar:      Mikro anahtarlar, kablolar ve terminal blokları CSA göre onaylanmıştır.
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Bölüm 2. Montaj

2.1 Ambalajın Açılması

Ambalajı açmadan önce kutunun dışını herhangi bir zarar görüp görmediğine dair  kontrol 
ettiğinizden emin olun. Aynı zamanda herhangi bir zarar varmı diye akış monitörünüde 
kontrol edin, varsa, gönderen firmaya  başvurmalısınız.  Doğru özellikler ile doğru cihazın 
geldiğine emin olmak için akış monitörü etiketini kontrol ediniz.
Tüm monitörler ayrı ayrı kutularakonulur.Flanş kısmını bağlarken yabancı maddeleri çıkartın.

2.2 Kurulumdan Önceki Prosedürler

Not: Herhangi bir kurulum veya bakım çalışması yapmadan önce elektriği kesin!!!

Eğer gaz ölçümü ve sıvı ölçümü üst noktalarda ise  monitörü boru bölümünün alt kısmına 
monte edildiğinden emin olun.Sistemde önceden planlanan akış yönünün monitördede 
belirlenen ile aynı olup  olmadığını da kontrol edin.Sensör kısmının dış gövdesi üzerinde 
kırmızı bir akış yönü okuvardır (Paslanmaz Çelik modellerde bir tarafına kazınmış “ok” 
bulunmaktadır). Eğer akış yönü sistem montajıyla uyumsuz ise ayarlama yapmak için,
Bölüm 3.4 "Akış yönü değiştirme" bölümüne bakın. Yalnız Paslanmaz Çelik sensörlerde 
akış yönünü değiştirmek (FSS / GSS) yeni bir sensör siparişi olmadan mümkün değildir.
(Size yardımcı olabilmek için  Türkiye bayisi  veya Eletta AB, İsveç ile irtibata geçmenizi öneririz.)
Sensör kısmı (ölçüm ünitesi)diş bağlantısının veya flanşın sizing boru sisteminizdeki 
standartlara uygunluğunu control ediniz.
Eğer seperate (ayrı) tip bir kontrol ünitesi (gösterge) kullanıyorsanız; (gösterge ve ölçüm 
ünitesi farklı yerlerde bulunduğundan) aradaki plastik boruların hasarsız ve delik olmaması 
cihazın düzgün bir şekilde çalışması için çok önemlidir.
Plastik hortumlar  90 º C üzerinde sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Uygulama sıcaklığı 
bu sıcaklık / basınç değerlerini aşıyorsa ölçülen gaz veya sıvıya uygun bakır veya paslanmaz 
çelik boru kullanmanızı öneririz.(bkz. Bölüm 2.4) 
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2.3 Boru Bölümü (Sensör) Montajı

Not: Boru bölümü montaj için başlamadan önce borunun,  sıvı / gaz akışı altında olmadığından 
emin olun!

Boru bölümü (sensör) dikey ya da yatay ya da açılı, arzu edilen herhangi bir yönde monte 
edilebilir ve sensörün üzerindeki ok akış yönünü ifade eder. Boru bölümünün (sensörün) 
doğru akış yönünde monte edilmesi kontrol ünitesinin doğru çalışması için çok önemlidir.
Sensör kısmının sağlam ve titremeyecek bir şekilde monte edildiğinden ve seperate 
modellerde hortumların tam olarak göstergeye bağlı olduğundan emin olunuz. Eğer boru 
hattı zayıf olacaksa ,Sensörübir duvaraya yada dirseğe tutturmak için sensor kısmının arka 
tarafındaki M6 montaj delikli kısmı (sadece GL serisi) kullanmanızı tavsiye ederiz. Sensör 
bağlantısından once ve sonraki düz boru mesafesinin çok kısa olması cihazın düzgün 
çalışmasını olumsuz etkiler bu yüzden boru bağlantısının çok kısa olmaması gerekir. 
Düz boru uzunluğu girişte boru çapının 15 katı çıkışında ise 5 katı uzunluğunda olması gerekir.

Düz boru mesefasinin önemi; ürüne gelen sıvının istikrarlı bir akış grafiği çizmesi ve bu sayede 
düzgün ve doğru bir ölçüm sağlanmasıdır. Sensor bağlantı noktasının vanalardan, 
dirseklerden ve daralan boru kısımlarından uzakta olmaması boru içinde ki akışın dalgalı 
olmasına sebeb olucak ve bu sayede cihaz doğru ölçüm yapamayacaktır.

Boru Bölümü Önerilen Kurulum
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2.4 Sensör ve Kontrol Ünitesinin Ayrı Montajı

Bazen sensör kısmı ile gösterge ünitesinin; fazla titreşim, yüksek sıcaklık ve alan yetersizliği gibi 
sebeblerden dolayı  ayrı montaj yapılması gerekir. 

Eletta Akış Monitörleri boru hattına monte edilmiş orifis plakasının sağladığı fark basıncı 
kullanır ve sensor kısmından ayrı ayrı boru hatlarıyla göstergeye gelen bu basınç farklarını 
kullanan göstergeyi Sensör kısmından ayrı monte etmek mümkündür. (Şekil.2)

Sensör kısmından  GL/FA gösterge kısmına gelen 2 boru hattı ya standart plastik veya kullanılan 
sıvının basınç ve sıcaklık değerine bağlı olarak metal borudur. Standart olarak sağlanan;  
2 x1,75m  / Ø 6mm çap / PA plastik hortum( 90°C ve 16 bar basınca dayanıklı ) ve sensör ve 
gösterge kısımlarına bağlanacak iki özel bağlantı adaptorüdür. Eğer uygulamanız metal boru
gerektiriyorsa (bakır veya paslanmaz) bunu kullanıcının sağlaması gerekir. Eğer kimyasal bir sıvı 
veya gaz ölçümü varsa, tedarikçi ile kullandığınızboru malzemesini kontrol edin. Teslimatdaki 
boru bağlantı parçalarının sadece 6 mm borulara uygun olduğunu unutmayınız. Hortum veya 
borularda bir mesafe sınırı yoktur. Ama bu mesafenin mümkün olduğunca kısa olmasını 
tavsiye diyoruz.Bu sorun gidermede ve yerinde kalibrasyonda sizlere yardımcı olacaktır. 

Eğer, GL ve GSS modeli  gibi dişli bir model montajı yapıyorsanız, lütfen “boru bağlantı parçaları” 
olarak adlandırılan  parçaları kullanmadığınızdan emin olunuz. Zira biz sık sık boru iç çapından 
daha küçük çapta olan bu parçalarla karşılaştık, hatta diş çapı bile farklı olabiliyor. Bu sıvı gaz 
jet akışı oluşturabilir ve bu da basınç farkının azalmasına sebep olacak ve dolayısıyla da siz 
iyi ve doğru bir okuma yapamayacaksınız.

Aşağıda boru bağlantıları için dişli iç çapları verilmiştir.

GL-and GSS 15   =  16 mm
GL-and GSS 20  =  21 mm
GL-and GSS 25  =  26 mm
GL-40                  =  41 mm

Eğer Gösterge direkt olarak Sensor kısmına monte edilecekse (yani lokal göstergeli model) 
göstergenin Sensör ünitesinin üst kısmına monte edildiğinden emin olunuz. Montaj boru hattının 
üst kısmına gelecek şekilde yapılır, alt kısmına değil.Çünkü sıvı içindeki tortular borunun 
alt kısmında toplanır eğer sıvı içerisindeki partikül miktarı fazla ve çok ise mutlaka filtre kullanın.

Flanşlı modeller de, FA ve FSS versiyonları, flanşlar  karşı flanş ile uyumlu olmalı ve cıvatalar 
düzenli sıkılarak yerleştirilmelidir. Flanş ile beraber  gönderilen ürün çapına uygun conta 
kutuların içinde mevcuttur (bu gönderilen contaları kullanmanızı öneririz). Contanın montajda 
düzgün hizalanmış olmasına ve akışı bozmamasına dikkat ediniz..Bağlantı yapılacak borunun 
iç çapı ile flanşın iç çapının aynı olması gerekmektedir. Çünkü herhangi bir uyumsuzluk 
durumunda hatalı akış ve yanlış ölçüm gerçekleşir. Akış monitörünün sağlam montaj 
yapılması için gerekirse arkasına bağlantı parçası ile sağlamlaştırılabilir. Ama bizim tavsiyemiz 
monitörden önce ve sonraki boru hattının titreşimsiz bir şekilde olmasının sağlanmasıdır.
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GL/FA Tip Sensör Kısmı ve Kontrol Ünitesinin Ayrı Montajı 

Not: Hortumlar ve borular düzensiz basıncı önlemek için aynı uzunlukta olmalıdır. Eğer basınç 
hortumlarına veya borularına valf monte ederseniz, bu basıncı kolay kapatmak ve system 
basınç altındayken Gösterge ünitesini sökmek/değiştirmek için sizlere yardımcı olacaktır.
Teslimata dahil olmayan, 3 yollu / 5 yollu bir vananın sisteme montajı herhangi bir sebepten dolayı 
hapsolmuş / yoğunlaşmış  hava / gazın deşarjı ve aynı zamanda her iki boru sistemindeki basıncın 
eşitlenmesi açısından çok yararlı olacaktır.Eğer Sensör kısmına adaptörleri monte ettikten sonra 
lütfen yukarıdaki hususlara dikkat ediniz. Eğer Gösterge ünitesine kadar hortum/boru bağlantısı 
olacaksa, bunlar Sensör kısmına her pozisyonda, yatay-dikey monte edilebilir ve basınç çıkış 
bağlantısıda yukarıda,aşağıda veya yanda olabilir. (Bakınız bölüm 2.3).

Şekil - 2
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GSS/FSS tip Sensör Kısmı ve Kontrol Ünitesinin Ayrı Montajı

Kontrol ünitesi için monte edilecek uygun bir yer bulun. Bir duvara, boruya veya başka sabit bir 
desteğe bağlantı için verilen braketi kullanın. Kontrol ünitesinin geniş ve rahat okunabilen 
ekran özelliğinden yararlanmak için onu açık bir mesafeden okunabilecek veya gerektiğinde 
kolay bakım için erişilebilir uygun bir yere monte edin. Yalnız bunu planlarken daha sonra 
olabilecek borulama ve diğer engelleri de hesaba katınız.  

Montaja sensör kısmından başlayın, hortumları / boruları takın. Kullanılacak hortum/boruların 
Sensör kısmı ile Kontrol ünitesi arasındaki mesafeye yetecek kadar uzun olup olmadığını 
kontrol edin. Sensör kısmı ve kontrol ünitesi adaptörlerinin üzerinde (+) ve (-) kazınmış 
işaretler vardır. (+) ve (-) işaretlerin karşılıklı birbirine denk geleceğinden emin olun. 

Sensör kısmının montajı bitirmek için hortum / boru bağlantılarının adaptörlerin içine girdiğinden 
emin olun ve iyice sıkın. Sonra aynı işlemleri kontrol ünitesi için tekrarlayın. Sistemi ilk defa 
dolduruken Sensör kısmı ile control ünitesi arasındaki boru hattında sıkışmış hava kalıp 
kalmadığndan emin olun. Bu sıkışan hava bir basınç ortamı oluşturur ve hatalı okumalara 
neden olabilir.

Şekil - 3

                                                                                                                                                                     Tasfiye Valfi 

Hortum / Boru Gösterge Bağlantı Adaptörü     Hortum / Boru 

                      Sensör Kısmı Hortum Bağlantı Adaptörü  
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2.5 Kurulum ve Kontrol Ünitesinin Değişimi

Tüm Eletta akış monitörleri, çok yönlü kullanım için modüler bir yapıda  dizayn edilmiştir.
Bu sayede Akış monitörlerinin  modelini yükseltmek, yenilemek,ilave özellikler eklemek veya 
Sensör kısmını / Kontrol ünitesini değiştirmek mümkündür. Eğer isterseniz, örneğin; 
mekanik mikro siviçli bir “V” veya “S” serisini, analog çıkışlı, çubuk grafik ekranlı ve iki bağımsız 
ayarlanabilir röleli bir A serisine yükseltmek istiyorsanız bu kolayca yapılabilir. Aynısı analog veya 
frekans çıkışlı R serisi için de geçerlidir.                                   
    
İhtiyacınız olan Kontrol ünitesini kolayca sipariş edebilirsiniz, sadece doğru çarpan veya direkt 
okuma aralığı seçimi yapmanız yeterlidir.Sipariş verdiğiniz zaman , diyafram gövdesi dahil bir 
kontrol ünitesi alacaksınız. Diyafram gövdesi ve yumuşak kauçuk parçaları (diyafram, 
o-ringler ve diyafram kolu) için doğru malzeme siparişi verdiğinize emin olun ve alacağınız 
kontrol ünitesi test ve kalibresi yapılmış, sensor kısmına montesi için yerinde bir ayar veya 
kalibrasyona gerek olmadan hazır bir şekilde gelecektir.

Tüm Eletta DP Akış monitörleri kendi özel aralığında aynı basınç farkı ile çalışmaktadır. 
(Lütfen bölüm 1.1 ‘e bakınız).

Eğer seçilmiş olan Sensör kısmı GL veya GSS (FSS) ise; başlangıç olarak  eğer cihazı sistem 
basıncından izole etmek için herhangi bir kapatma vanası  yok ise sistemde herhangi bir 
basınç olmadığından  emin olunuz.Elektrik güç kaynağı kapatın ve mikro anahtarı elektrik 
terminalinden kabloları çıkarın. Eğer seçilmiş olan sensör kısmı FA ise; Kontrol Ünitesini 
Sensör kısmına bağlayan pirinç dirsek altında kapatma vanaları bulacaksınız. Bu vanaları 
son noktasına gelene kadar sağa doğru çevirin ve böylece kontrol ünitesi içindeki basınç düşer ve 
sonrada kolayca sökebilirsiniz. Eğer seçilmiş olan Sensör Kısmı FSS ise; bu modeli kapatma 
manifoldu ile beraber satın almak bir seçenektir ama standart olarak mevcut değildir.

GL Sensör üzerinde, diyafram gövdesini sensör üzerinde tutan dört adet altıgen vidaları 
gevşetin (hiçbir zaman mavi gövdeyi çıkarmayın) ve akış yönü seçicisinin iki O-ringini yenileyin; 
eğer farklı material kullanmak gerekiyorsa. Yeni kontrol ünitesini takın ve sıkıca dört altıgen 
vidayı sıkın.

GSS Sensör üzerinde, diyafram gövdesini tutan iki adet altıgen vidaları gevşetin ve farklı 
malzeme gerektiriyorsa O-ringleri değiştirin. Yeni kontrol ünitesi takın ve sıkıca iki vidayı 
tekrar sıkın.
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FA Sensör üzerinde, yukarıdaki uyarılara dikkate alarak iki adet valfi kapatın ve sonra 
Diyafram gövdesini tutan dört vidayı çıkardıktan. Sonra gövdeyi çıkarın ve farklı materyal 
gerektiriyorsa O-ringleri  değiştirin. Yeni kontrol ünitesini yerleştirin ve dört vidayı tekrar sıkın.

Yanlış bir işlem sonucuna varmamak için, başta kapatılan 2 vanayı açmayı Unutmayın!

FSS Sensör üzerinde, eğer kapatma manifoldu olan bir monitör varsa, önce diyafram gövdesini 
basınçsızlaştırmak için bu iki vanayı  kapatın. Aksi takdirde diyafram gövdesine kadar boru 
hattı sistemine basınç olmadığını kontrol ederek işleme başlamanız gerekir. Diyafram gövdesini  
tutan iki vidayı gevşetin ve farklı material gerektiriyorsa O-ringleri değiştirin. Yeni kontrol 
ünitesini takın ve sıkıca tekrar iki vidayı sıkın. Eğer kapatma manifoldu var ise, göstergede 
uygun bir fonksiyon elde etmek için, yine iki  kapatma vanasını açmayı unutmayın.

Yeni kontrol ünitesinin kablo bağlantıları ve kablolaması ile ilgili ayrıntılı bilgileri öğrenmek için, 
bölüm 2.7 "Elektriksel Bağlantı" ya bakın.

2.6 Basınç Düşümü (Kaybı)

Eletta Akış Monitörü bir fark basınç ölçüm cihazıdır ve bu nedenle çalışması esnasında belli 
bir basınç kaybı oluşturur. Bahsi geçen basınç kaybının 2 farklı çeşidi vardır; biri Gerçek Basınç 
Düşümü ve Kalıcı (Daimi) Basınç Düşümü. Bu farkları açıklamaya çalışırsak; Eletta akış monitörü 
içindeki orifice plaka monte edildiğinde, bu boru sistemi içindeki akış alanını daraltır, bu 
orifice üerinde bir basınç düşümü oluşturur. Buna gerçek basınç düşümü (kaybı) diyoruz. 
Gerçek basınç düşüşü (Fark  basınç aralığı) için bölüm 1.1 "Açıklama" bölümünde bulabilirsiniz.
Akışının hesaplanmasında  (hesaplama aşağıda yer almaktadır) bu  basınç düşümü kullanılır. 
Bu Gerçek Basınç düşüşü geçici bir basınç durumudur ve Eletta akış göstergeleri, göstergenin 
akış aralığında oluşturulan bu basınç farkı içinde çalışır. Akış göstergeden geçtiği zaman, 
basınç daha sonra obasınç normal seviyesine dönmek için çalışır ve borunun iç çapında 
10-15 kez normalde, akış linear hale gelir. Bu bir normalleştirilmiş bir akıştır ama bizim 
akış monitörü üzerindeki sürtünme kayıpları nedeniyle, basıncı tüm (enerji) gücüyle geri 
almak mümkün olmayacaktır. Buna, sürekli basınç kaybı diyoruz.

Sürekli Basınç Düşüşü yaklaşık olarak şu şekilde hesaplanabilir ;

      
  ∆ρ ( ppd ) = ∆ρ (apd) • (1-β2) 
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Buradaki semboller ;
  =   (permanent pressure drop) Kalıcı Basınç Düşüşü
  =   (Actual pressure drop)  Gerçek Basınç Düşüşü (hesaplama için aşağıdaki 
       “gerçek basınç kaybı  grafiği” formüle bakınız.)
β  =     d/D oranı ( borunun deliği ile  iç çapı arasındaki ran).               
Bu demektir ki normal β aralığı (0.2-0.7) tipik bir sürekli basınç düşüşü aralıkları  0.96 ∆ρ ve 
0.51 ∆ρ arasında hesaplanabilir.

Örneğin;

10-20 lt/dk akış aralığındaki S2-GL15 model Eletta Akış Göstergesi için, aşagıdaki örnekte 
15 lt/dk‘da ∆ρ(ppd) Kalıcı bir basınç düşüşü hesaplamasının nasıl olduğu görülebilir.  
d =10,2 mm   ve D= 16,0 mm ise

Bu durumda; β = 10,2 / 16,00 ⇒ β = 0,6375 ve (1 - β2) = 0.594
Ayrıca, yukarıdaki formülde bu β − değerini kullanmak için, bizim ∆ρ(apd) değerini 
belirlememiz gerekir. Biz ya yaklaşık değer için aşağıdaki “Gerçek Basınç Düşüşü grafiğini 
(şekil.4) ya da ara değerleri için grafiğin altındaki formulü kullanabiliriz. 
Eğer biz 15 lt/dk da ki ∆ρ(apd)  hesaplamak için bu formülü kullanıyorsak ;

∆ρ (apd)=(15/20)2•200mbar ⇒ 112,5 mbar sonucuna ulaşırız.
Kalıcı basınç düşüşü elde etmek amacıyla, yukarıdaki formül kullanılır:
∆ρ(ppd) = ∆ρ(apd) • (1 - β2)ve sahip olduğumuz değeri formülde yerine koyarsak ;

∆ρ(ppd) = 112,5•0,94mbar ⇒ 66,82 mbar

∆ρ(apd)= (Q/Qmax)2 * 200 mbar
        (1:2  aralıktaki monitörler için)
∆ρ(apd)= (Q/Qmax)2 * 550 mbar
(1:5 ralıktaki monitörler için)
Q = Gerçek Akış
Qmax = Maximum Debi

∆ρ
∆ρ (apd)

  (ppd)
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2.7 Elektriksel Bağlantı

Not: Yetkili profesyonel kişiler hariçinde elektriksel bağlantı yapılmaması gerekir.

Bu bölüm model S02 ve S05 için geçerli değildir. Çünkü bu modellerde herhangi bir mikro siviç 
mevcut değildir ve elektriksel bir bağlantıya gerek duymadan çalışırlar. Herhangi bir kablo 
bağlantısı yapmadan once belirtilen özelliktebir enerji beslemesi ile çalıştığınızdan emin olunuz. 
(Bakınız 1.2 "Özellikler") 

Tüm terminal blok bağlantıları verilen kablo rakoru PR22, 5/PG16 ile yapılır.
(lütfen unutmayın ki siz kablo girişi için iki alternatife sahipsiniz ) Bir Ex-tehlikeli bölgede Akış 
Monitörü montajı yaparsanız , yerel montaj  prosedürleri ve düzenlemeleri takip ettiğinizden 
emin olun.. Terminal Klemens bağlantıları aşağıda Şekil 5'te açıklanmıştır. Terminal bloğunun 
yan tarafında bir topraklama vidası bulunmaktadır. Herhangi bir devre bağlantısı / kesmesi 
yapmadan önce, enetjinin kapalı olduğundan emin olun!

Yüksek/ Alçak akış alarm aralığının ayarlanması  S2/S25 için
(Normalde üst kapağın altında)
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Bölüm 3: Çalıştırma

3.1 Çalışma Prensibi, DP-Akış Ölçümü

Eletta Akış Monitörü’nün çalışması işlevi kanıtlanmış ve güvenilir basınç farkı prensibine 
dayalıdır ve farklı ölçüm aralıkları için değiştirilebilir keskin kenarlı orifis plakalar kullanılır. 
Bu belki de temel nedeni sadeliği olan en eski ve en yaygın olarak kullanılan ölçüm prensibi, 
nispeten düşük maliyetli oluşu nedeniyle tercih edilmektedir.Boru hattına bağlanan Sensör
kısmındaki sabit bir akış kısıtlama alanı (Orifis plaka), sıvının akış hızı ile değişen bir basınç 
düşüşüne neden olur. Bu basınç kaybı, orifis plakasının her iki tarafından olmak üzere 
iki kanaldan Ölçüm ünitesine giden bir yüksek ve bir alçak basınç oluşmasına sebep olur. 
Bu basinç düşümlerinin bir matematiksel bir formül ölçümü akış değerininölçülmesini sağlar. 
Hesaplamanın kısa formu  şu şekild etanımlanabilir;  Q=∆ρ

Eletta Akış Monitörleri çoğu, basınç farkını hisseder ve mekanik olarak bir kauçuk diyafram 
yardımıyla ölçer. Bu mekanizma hareketi kadran üzerinde gösterilen Debi değerine dönüştürür. 
Tüm Eletta Akış Monitörleri Avrupa CE işareti yönetmeliklere göre test edilmiş ve onaylanmıştır. 
(Sertifika için yerel  Distribütör veya www.eletta.com web adresine gidin).

3.2 Akış Aralığı Değişikliği

Eletta Akış Monitörü, sipariş verilen akış değerinden farklı bir değerde kullanmak için arazide 
kolayca değiştirilebilir ve değiştirme sonrası yeniden kalibrasyon gerektirmeyen bir 
orifis mekanizması özelliğine sahiptir. Bu yeni sipariş verilecek tüm boru sensörleri için geçerlidir,
sadece GSS/FSS modelleri hariç.Çünkü bu modellerde akış seçici Orfis plakanın tümleşik bir 
parçası şeklindedir. Sensör kısmı içinde Orifis plaka sıvı / gaz için değiştirilecek tek parçadır. 
Siz özel uygulamanıza uygun herhangi bir akış değerini sipariş edebilir ve gerçek akış 
değeriniz verdiğiniz siparişe göre düştüğünde de değiştirebilirsiniz.

Arazideki Akış monitörlerinin yenilenmesi durumunda doğru Orifis Plakasının bildirilmesi için 
en yakın Eletta temsilcisine danışın.

İlk boru sistemi bu nedenle basınçsız ve akışsız olmalıdır!
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GL Dişli model için:

Boru hattındaki flanşlar arasındaki Sensör Kısmını tutan civataları gevşetin. (boru tesisatındaki 
dişli parçaları çıkarmayın) Sadece Sensör kısmını çekmek için gerekli cıvatayı çıkarın, normalde 
Sensörü almak için bir cıvatayı almak yeterlidir. Orifis plakasını tutan tutuculardan birini çıkarın. 
Yeni sipariş ettiğiniz Orifis plakasını eskisiyle değiştirin ve untmayın ki onu herhangi bir yönde 
monte edebilirsiniz. Sensörün içindeki Orifisi tutan tutucuyu yeniden takın. Tekrar sensör kısmını 
baotu ahttın atakın ve sızıntı olmaması için yeteri kadar sıkın.

GSS Dişli model için:

Bu modelde hiçbir serbest değiştirilebilir Orifis plaka yoktur ve bu nedenle yeni bir akış aralığı 
elde etmek için, komple Orifis bölümünü değiştirmek gereklidir.

GL modelinde  Orifis plakasını tutuculardan sökmek için yukarıdaki talimatları takip edin. 
Gösterge ünitesini eski Sensör Kısmından (Orifis bölümü) ayırın ve yeni Sensör kısmının 
montajını yapın.Akış Monitörünü yeniden boru hattına bağlayın ve sıkıca sıkın.

FA Flanşlı model için:

Boru hattındaki flanşlar arasındaki Sensör kısmını sökmek için yukarıdaki talimatları takip edin ve 
ama iki vida ile yerinde sabit olan tutucu tırnaklarını çıkarmadan önce gevşetmeyi unutmayın.

FSS Flanşlı paslanmaz çelik model için:

Bu modelde bağımsız değiştirilebilen Orifis Plaka yoktur  ve bu nedenle yeni bir akış aralığı 
elde etmek için Sensör kısmını komple değiştirmek gereklidir. Boru sistemindeki flanşlar,
arasındaki Sensör Kısmını gevşetmek için yukarıdaki prosedürü takip edin. Gösterge ünitesini 
eski (değiştirilecek olan) Sensör Kısmından (Orifis palakasının bulunduğu bölüm) uzaklaştırın. 
Yeni Sensör kısmınının montajını yapın. Gösterge ve Sensor kısmını birleştirdikten sonra tekrar 
Sensör kısmını boru hattına yeniden montaj yapın ve civataları sıkıca sıkın. Daima akış monitörü 
takarken contaların yanlış hizalanması nedeniyle akışın kesilmediğine emin olun.
Yeni bir akış aralığı elde etmek için Orifis Plakasını değiştirdiğiniz zaman, genellikle gösterge 
ünitesinin üzerindeki  akış tanımlama plakasını üzerind eyeni akış değeri yazılmış plakayla 
değiştimeniz gerekir. Yeni bir Orifis plakası sipariş verdiğinizde bu akış değeri plakası (etiketi)  
Orifis ile birlikte gelir. 
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Ayrıca yeni bir aralık uyacak şekilde kadranı için başka bir çarpma etiket eklemek zorunda ve 
bu etiket de yeni orifis plaka ile birlikte gelir.

Gösterge ünitesinde standart ekran yerine direkt okumalı bir ekran varsa bu durumda yeni 
orifis plakası ile uygun yeni bir ekranda  sipariş edilmelidir.

3.3 Kontak Çıkış Noktasının Ayarlanması (S2 ve S25 için) 

Tüm Eletta Akış Monitörleri müşterilerin siparişlerine göre test ve kalibrasyon yapılarak gönderilir. 
Eğer müşteri akış alarmı  için bir debi  (kontak çıkış noktası) belirtmezse, S-serisi Monitörler 
mikrosiviç anahtarları (kontak çıkış noktaları alt ve üst değer olarak) minimum ve maksimum 
akış değeri ne gore ayarlanmıştır. 
Lütfen Dikkat Edin; Biz her Akış Monitörünü kendi sistemimize gore kalibre yaptıktan sonra,  
en iyi koşullar altında çalışacak şekilde kontak çıkış noktalarını da kendi sistemimize göre 
belirleriz. Bununla birlikte,biz gerçek saha koşullarındaki, akış profili, valfler, hortumlar, dirsekler 
veya başka akış engellerini bilemeyiz ve bu nedenle bizim önceden ayarladığımız kontak çıkış 
noktalarının gerçek akış aralığı dışında kalabileceğini bilmenizi isteriz. Mekanik mikro anahtarların 
konumunu ayarlayarak sahada / çalışan sistemde Kontak çıkış / Alarm çıkış noktalarını ayarlamak 
mümkündür.Yeniden ayarlamak için, mavi muhafazanın  üst kapağı tutan iki vidayı çıkarın. 
Çıkartılan kapağı altında, konumları ayarlamak için bulunan çizelgeli iki anahtar üzerinden 
min. ve max.değerleri  ayarlayabilirsiniz.Çıkarılan kapağın içi kısmında ayarlama için özel 
vida vardır. Ayarlamaları bununla yapacaksınız.

Ayarlama anahtarlarının üzeri gösterge ünitesindeki değerlere benzeyen şekilde işaretlenmiştir ve
bu değerlere göre ayarladığınızda yaklaşık olarak gerçek akış miktarına göre kontak çıkış 
noktasını/Alarm noktasını bulmuş olursunuz.Ayar kadranı üstünden  açılan deliğin içine 
özel ayarlama parçasını sokarak yavaşça çevirin ve istenilen konuma getirin. Eğer iki ayarlama 
anahtarını aynı konumda ayarlarsanız, mikro anahtarlar aynı anda çalışmış olacaktır. En iyi 
doğruluk elde etmek için eğer mümkünse, soldaki ayar anahtarını yüksek akış alarmı olarak ve 
sağdakini de düşük akış alarmı olarak kullanın.Eğer alarmları başka bir şekilde kullanırsanız, 
diyafram gövdesi içindeki yay mekanizması bunun sonucu olarak daha düşük doğrulukta 
olacaktır, bundan kaçınınız.Ayarlamaları yaptıktan sonra özel ayarlama vidasını kapağın 
arkasındaki yerine koyun ve kapağı yerine takınız.

Eğer sistemde bir debimetre ile kontrol imkanı varsa, Alarm çıkış noktalarını bununla ayarlama 
en iyisi olacaktır. 

İki vida ile üst kapağını yeniden takın ve tekrar süreci başlatın.



21

S2 / S25 / S02 / S05 Akış Göstergeleri                                                                                        Kullanım Kılavuzu

3.4 Akış Yönünü Değiştirme

GL ve FA modellerin içinde her iki yön içinde kullanılabilen özel bir akış yön değiştiriciyle 
beraber teslim edilirler.

Yönü değiştirmek için, Sensör gövdesindeki Diyaframı tutan 4 adet altıgen vidayı 
gevşetin.Diyafram gövdesini kaldırdığınızda akış yön değiştirici parçayı göreceksiniz.
(Bu parça diyafram gövdesinin altına yapışmış olabilir) Akış yön değiştiricinin yönünü 
sisteminize uygun şekilde değiştiriniz. 

Yalnız Sensör gövdesine monte edilmiş Kırmızı Ok’u yeni akış yönüne göre çevirmeyi 
unutmayın (-GL ve -FA modeller için)
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3.5 Gösterge Montaj Yönü Değişikliği

Eletta Akış Göstergeleri boru hattı üzerinde belirli bir montaj konumuyla sınırlı değildir, 
büyük ekranlı Gösterge ünitesi uygulamaya göre çeşitli pozisyonlarda monte edilebilir. 
(Şekil 7’ya bakınız). Eğer sahada gösterge montaj yönünü değiştirmeniz gerekirse, 
aşağıdaki gibi yapınız;

Not: Aşağıdaki prosedürlere başlamadan önce tüm elektrik bağlantılarının kapalı 
         olduğuna  emin olun!

Ön camı tutan 4 adet vidayı çıkartın. İbreyi kadrana doğru itin ve sonra yukarı doğru 
çekin ve ibreyi yerindne çıkarın. Kadranı tutan iki vidayı sökün ve kadranı istenilen 
konuma gore 90° çevirin ve önceden delinmiş deliklere vidaları sıkın. İbreyi yeni yönüne 
uygun şekilde tekrar yerine yerleştirin.

Mili ve İbreyi dört farklı pozisyonda ayarlayabilirisniz ve uygulamanız için İbrenin doğru 
pozisyonda olduğuna  emin olun. Hatta akış olmadığında İbre skalanın Kırmızı sıfır 
noktasını işaret eder.

Gösterge ünitesinin montaj yönü değişikliğin de akış yönünü seçmeninde gerekli 
olduğunu unutmayın (Bölüm 3.4).

 
   

Montaj Yönü ve Sipariş Kodu

Şekil - 7
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Bölüm 4: Sorun Giderme

4.1 Akışın Doğrulanması 

Eletta firması olarak Akış Göstergeleri için firmamızda özel test tezgahlarımızda kalibrasyon 
işlemlerini gerçekleştirdiğimizi bilmenizi isteriz.Bunun manası kalibrasyon işlemi  önce ve sonra
düz boru mesafeleri daima aynı sıvı, sıcaklık, akış ve basınç gibi referans şartlar altında yapılır.
Bizim göstergelerimiz farklı bir test sisteminde farklı referanslar altında bir master metre ile 
karşılaştırıldığında da farklı bir değeri gösterebilir .Biz nakliye öncesi her türlü koşula karşı 
dayanıklı bir şekilde kalibre yapıldıktan sonra ürünlerimizi gönderiyoruz.

Akış Göstergesi yanlış veya herhangi bir değer göstermiyor ise;

– Göstergesi akış yönüne uygun mu monte edilmiştir ? GL- ve FA- modeller için gerçek 
            akış yönü ile Sensör kısmının gövdesi dışındaki OK yönünü kontrol edin, göstergenin 
            içindeki akış yön seçiciyi kontrol edin. Kontrol ünitesi kaldırın ve bu parçanın üzerindeki 
            OK yönünü kontrol edin. OK’un doğru akışı gösterdiğinden emin olun.
– Boru hattında herhangi bir akış var mı? Ve ihtiyaç duyulan ∆ρ oluşturmak için yeterli mi?
– Uygulama için doğru orifis plakasına sahipmisiniz ? Orifis plakası üzerinde damgalanmış 
            değerleri  (Sensör model numarası ve akış) kontrol edin.
– Eğer Monitör girişine sıkıştırma bağlantıları kullanıyorsanız, iç çap yeterli midir?
            Bölüm 2.3 'de açıklanan "daralma" etkisini önlemek ve tabloyu inceleyerek minimum 
            doğru iç çapın olup olmadığını kontrol edin.
– Akış Göstergesinden önce ve sonra yeterli düz boru mesafesi var mıdır?  
            (Gösterge öncesi çapın 10 katı ve sonrası için çapın 5 katı ) 
            Bu belirtilen mesafelerde valf, dirsek var mıdır ? Eğer varsa akış monitörünü 
            yeterli mesafe kadar uzaklaştırın. 

Yukarıda Bölüm 3.1 de Göstergelerin fark basıncı nasıl oluşturduğu tarif edilmişti. Eletta 
akış göstergeleri çalışır iki farklı basınç farkıyla vs. V1 ve S2 modellerde ∆ρ daima maximum 
200 mbar ve V15 ve S15 modellerde ise ∆ρ daima maksimum 500mbar ‘dır. Bunun manası 
herhangi bir sensör çeşidine monte edilmiş herhangi bir akış göstergesinde maksimum ∆ρ ’de 
akış daima % 100 dür. 

Bu, boru hattındaki bir gösterge ünitesinin, başka bir boru hattındaki sensör kısmının 
fonksiyonunun kontrolü için kolaylıkla montajını sağlar. Biz her boru çapında aynı ∆ρ ile 
çalıştığımız için Sensör kısmının hangi çapta olduğu önemli değildir. 
 
Gösterge ünitesinin istenilen ve sipariş edilen doğru değeri gösterip göstermediğini kontrol 
etmek için, boru sisteminden akış göstergesini ve orifis plaka bloğunu çıkarmak ve giriş 
tarafından doğru max. basıncı uygulamak kolaydır. Eğer siz örneğin 200 mbar uygularsanız 
S2/S02 serisinde, İbre ön skaladaki son haneye ulaşır (S2/S02 için “8” e) ve eğer direkt 
okumalı bir skalanız varsa, ibre son değer e ulaşır. Aynı şey S25/S05 için geçerlidir, 
eğer 550 mbar bir basınç uygularsanız İbre “5” e ulaşır.
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Eğer imkanınız varsa Eletta akış göstergesini sistemdeki başka bir debimetreyle akış değerini 
kontrol edebilir veya Akış monitörünü çıkarıp bir test tezgahına koyarak kontrol edebilirsiniz. 
Eğer yukarıdakiler mümkün değilse o zaman akış göstergesini kontrol için en yakın 
yetkili servise göndermeniz gerekecektir. 

Eğer işlem sırasında sıvı/gaz akışı Gösterge Ünitesinden dışarı çıkıyorsa;

Büyük ihtimal ile kırılmış bir kol bulacaksınız, kauçuk bir contanın içinden geçen ve 
diyaframın arkasında sonlanan küçük paslanmaz bir safttır (11.nolu parça) 
Eğer Akış monitörü aşırı basınca maruz kalırsa (standart 16 bar’ın üzerinde) veya kullanılan 
sıvı/gaz çok aşındırıcı ise sızdırmazlık elemanlarındaki kauçuklara karşı, bu sızdırmazlığı 
bozmuş olabilir. Lütfen Gösterge ünitesinin üzerindeki model/seri no/akış değerini yeni bir kol 
siparişi vermeden önce kontrol ediniz. Eğer özel bir model siparişi vermişseniz vs. gösterge 
üzerindeki yumuşak parçaların (diyafram ve contalar)  bizim standart siparişimize 
uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.Sipariş için kauçuğun üç farklı çeşidi vardır,
(bakın bölüm 1.2) ve bize sipariş durumunda size doğru malzemeyi göndermemiz için 
yukarıdaki bilgilerle beraber bu bilgiyi de sağlamanızı rica ederiz.

4.2 Elektriksel Bağlantılar

Lütfen daima kullanacağınız doğru voltaj ve akıma bakınız (bölüm 1.2) ve tüm bağlantıların 
doğru olduğuna emin olunuz. (bölüm 2.7) Eğer akış monitörünün gösterge ünitesindeki 
kapağı açarsanız, bir bağlantı bileşeninin kırıldığını veya yandığını kolaylıkla görebilirsiniz. 
Eğer bir mikro sivicin arızalı olduğunu görürseniz  Eletta’dan veya temsilcisinden yeni bir tane 
siparişi verebilir ve onu yerinde değiştirebilirsiniz. 

Eğer herhangi bir nedenle komple yeni bir akış göstergesi veya gösterge ünitesi siparişi 
vermeniz gerekirse, lütfen bilgi etiketini kontrol ediniz ve seri no, akış aralığı ve sıvı cinsini 
yazarak siparişte bulununuz. Biz diyafram gövdesiyle beraber komple yeni bir gösterge 
ünitesini size göndeririz ve siz kolayca sadece 4 vidayla boru hattındaki sensör kısmına kolayca 
monte edebilirsiniz. (detaylar için bakınız bölüm 2.5)

4.3 Parçalar

Akış Monitörlerimiz için uzun ömürlü ve sağlam yapılı olarak bilindiğini söylemekten gurur 
duyuyoruz ama bazen kaçınılmaz yedek parçaya ihtiyaç duyulabilir. Bölüm 6 ‘da 
akış monitöründeki tüm değiştirilebilir parçaları gösteren patlatılmış parç aresmini bulabilirsiniz. 
Eğer siz Eletta S-Serisi bir akış göstergesini çok kritik bir uygulamada kullanıyorsanız, 
tamamen aynı özelliklerde kalibre edilmiş bir gösterge ünitesini yedek olarak stokta 
bulundurmanızı tavsiye ederiz ki, gerektiğinde sadece 4 vidayla değiştirebilirsiniz. 
Boru sensör kısmında hareketli parça olmamasından dolayı bu parçanın kırılması çok nadirdir.
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Bölüm 5: Tablolar

5.1 Ölçüm Aralıkları
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Bölüm 6: Garanti ve Servis

6.1 Garanti Şartları 

Eletta S2,S25,S02 ve S05 model Akış göstergeleri genel satış şartları ve kullanım kılavuzlarında 
belirtilen şartlar dahilinde, imalat hatalarına karşı S-Meter Sayaç Otomasyon Sistemleri 
San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin  garantisi altındadır.

Lütfen Kullanım  kılavuzundaki şartlara mutlaka uyunuz ! 

Tesisatın ve sayacın uygun şekilde çalıştırılmasının sorumluluğu mal sahibine veya operatöre 
aittir.

Sayacın montaj kılavuzunda belirtilen talimatlar dışında monte edilmesi, gerekli şartlara 
uyulmaması, maksadı veya teknik özellikleri haricinde kullanılması, harici darbelerle 
zarar görmesi veya sayaç mührünün koparılarak iç kısmının servisimiz haricinde sökülmesi 
sayacı garanti kapsamından çıkartır. 

Akış göstergelerinin garanti müddeti fatura tarihinden itibaren 1 yıldır. 

6.2 Servis

Türkiye tek yetkili dağıtıcısı olduğumuz Eletta akış göstergelerinin  her türlü tamiri, 
yedek parça temini, bakım ve test hizmeti aşağıda   adresi yazılan servisimiz tarafından 
verilmektedir. 

Adres : S-Meter Sayaç Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
               İsmetpaşa Mah.Çiçek Sokak No:4 77100 Yalova-TÜRKIYE
               Tel : +90 226 812 60 00 (Servis:121) 
               Fax: +90 226 811 5989
               e-mail : servis@sayac.com 
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