




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. 
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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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