
TACOCONTROL FLOWMETER

Bezpośredni wykaz przepływu w instalacji.

ZALETY
 ■ Bezpośredni pomiar przepływu 
w l/min

 ■ Ciągły pomiar przepływu, bez 
konieczności podłączania 
zewnętrznych mierników

 ■ Niewielka strata ciśnienia
 ■ Przyłącze Eurokonus
 ■ Montaż w dowolnej pozycji
 ■ Mała wielkość zabudowy

SCHEMAT INSTALACJI

PRZEPŁYWOMIERZ

ZASTOSOWANIE
Z tym przepływomierzem zmierzone 
zostają dokładnie i wygodnie, po-
trzebne ilości wody w systemach 
grzewczych, wentylacyjnych, klima
tyzacyjnych i chłodniczych.
Dzięki zwartej budowie możliwy jest 
montaż wskaźnika przepływu nawet w 
niewielkich przestrzeniach. Specjalne 
przyłącze umożliwia bezpośredni i 
szybki montaż na komponentach z 
przyłączem Eurokonus. Zamontowany 
na rozdzielaczu obiegów grzewczych 
czy innej armaturze, FlowMeter sta-
nowi ekonomiczne poszerzenie ich 
funkcjonalności. W ten sposób każdy 
zawór dławiący w połączeniu z Flow
Meter tworzy armaturę do rówoważe-
nia hydraulicznego i jednoczesnego 
pomiaru przepływu. 

Za pomocą przepływomierzy Flow
Meter każdy instalator może od razu, 
na miejscu, odczytać odpowiedni 
przepływ, bez inwestycji w szkolenia  
i kosztowne urządzenia pomiarowe.

SPOSÓB MONTAŻU
Zawory mogą być montowane w pozy-
cji pionowej, poziomej lub pod kątem. 
Należy tylko zwrócić uwagę na strzał-
kę wskazującą kierunek przepływu. 
W celu uniknięcia zaburzeń koniecz-
ne jest zamontowanie od strony 
wlotu zaworu, prostego odcinka o tej 
samej długości i średnicy jak korpus 
zaworu.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Pomiar natężenia przepływu bazuje  
na zasadzie pływaka i sprężyny  
kontrującej. Przepływ wykazywany  
jest za pomocą skalibrowanej  
podziałki. Punkt odczytu stanowi  
dolna krawędź pływaka.

RODZAJE BUDYNKÓW 
Instalacje hydrauliczne w obszarze 
wody pitnej i ogrzewania:

 ■ Budownictwo mieszkaniowe, osiedla 
domów jednorodzinnych, budynki 
wielorodzinne

 ■ Domy starości i szpitale
 ■ Budynki użyteczności publicznej
 ■ Hotele i restauracje / kuchnie  
przemysłowe

 ■ Szkoły i sale sportowe / obiekty 
sportowe

 ■ Budownictwo przemysłowe
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223.4213.000 (DN 15 | ¾" | 0,6...2,4 l/min) 223.4214.000 (DN 15 | ¾" | 1,0...3,5 l/min)

223.4219.000 (DN 15 | ¾" | 3,0...12,0 l/min)223.4218.000 (DN 15 | ¾" | 2,0...8,0 l/min)
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CHARAKTERYSTYKI STRATY CIŚNIENIA

WYMIARY

DOSTĘPNE TYPY 
TacoControl FlowMeter | Przepływomierz z bezpośrednim pomiarem przepływu 

Nr katalogowy   DN G×G Zakres pomiaru kVS (m³/h) 
223.4213.000 15 ¾"×¾" 0,6 – 2,4 (l/min) 0.5
223.4214.000 15 ¾"×¾" 1,0 – 3,5 (l/min) 1.1
223.4218.000 15 ¾"×¾" 2,0 – 8,0 (l/min) 1.6
223.4219.000 15 ¾"×¾" 3,0 – 12,0 (l/min) 1.65

TEKST OGŁOSZENIA
Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE
Ogólne

 ■ Maksymalna temperatura pracy  
TB max: 100°C

 ■ Maksymalne ciśnienie pracy  
PB max: 10 bar

 ■ Dokładność pomiaru: ± 10% 
(wartości końcowej)

 ■ Wartość współczynnika kVS i zakres 
pomiaru zgodnie z tabelą „Dostępne 
typy”

 ■ Gwint G (zewnętrzny, cylindryczny) 
zgodny z ISO 228

 ■ Przyłącze 18 mm
 ■ ¾" eurokonusem zgodny z EN 16313 

Materiał 
 ■ Korpus: mosiądz
 ■ Części wewnętrzne: stal nierdzewna, 
mosiądz i tworzywo sztuczne

 ■ Szybka wziernik: odporne na 
podwyższoną temperaturę i na 
uderzenia mechaniczne tworzywo 
sztuczne

 ■ Uszczelki: EPDM
Dopuszczalne media

 ■ woda grzewcza (VDI 2035; 
SWKI BT 10201; ONORM H 5195–1)

 ■ woda pitna (DIN 1988200)
 ■ mieszanki roztworu przeciw  
zamarzaniu do 50% 

DOPUSZCZENIA
 ■ Części wewnętrzne korpusu:  
KTWBWGL, DIN EN 16421 (W270)

TACOCONTROL FLOWMETER | PRZEPŁYWOMIERZ
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Przepływ (l/min) Przepływ (l/min)

Przepływ (l/min)Przepływ (l/min)

KONTAKT I DALSZE INFORMACJE TACONOVA.COM
Taconova Polska Sp z.o.o | Plac Andersa 7, 1 piętro | 61894 Poznań, Polska | T +48 612278421 | polska@taconova.com | taconova.com
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* Eurokonusem


