
   

Proline Promag 800 

Akár a trópusokon vagy a sivatagban is - a telep-táplált Promag 800 

hosszú időn keresztül képes megbízható merési eredményeket biztosítani 

a legtávolabbra eső mérési pontokról is. 

 

Napjainkban az ivóvíz vagy forrásvíz 

pontos mérése és elszámolása egyre 

fontosabb kérdés. A vízkezelés 

optimalizálása és az elosztó hálózat 

üzemeltetése gyakran szükségessé teszik 

a mérést olyan helyeken is, ahol nem áll 

rendelkezésre az áramlásmérőkhöz 

szükséges tápellátó hálózat. A beépített 

teleppel ellátott Promag 800 erre a 

problémára jelent megoldást. 

Az Endress+Hauser indukciós 

áramlásmérőket az elmúlt 35 év alatt több 

mint 1,5 millió alkalmazáshoz használták 

fel, amiből a víz- és szennyvízipar több mint 

500 000 műszerrel vette ki a részét. Az új 

Promag 800 sokoldalú és autonóm 

működése lehetővé teszi távoli területeken 

is a vízhálózatok monitorozását, a 

szivárgások felderítését, és a pontos 

költségelosztást az elszámolásokhoz. 

Gazdaságos és kompromisszummentes 

A műszer egyedülálló mérési teljesítménye, 

beépített adatgyűjtő, valamint világszerte 

biztonságos adattovábbítást biztosító 

GSM/GPRS modem együtt  biztosítják a 

stabil és bizonylatolt mérési eredményeket. 

Ezen felül, változó áramlás esetén, az 

adatgyűjtés sűrűségének automatikus és 

intelligens szabályozása segíti elérni a 

maximális telep-élettartamot. 

Hosszú távú megbízhatóság 

A telepről táplált Promag 800 vízalatti és 

földalatti elhelyezés esetén is megbízható 

mérést biztosít hosszú időn keresztül 

mindenféle költséges védelmi intézkedés 

nélkül. Ivóvizes és elszámolási méréses 

minősítésekkel (MI-001, OIML R49) is 

rendelkezik egészen DN 600-as átmérőig. 

 
 

Zseniálisan egyszerű a terepen 

Könnyű üzembehelyezés és kis karbantartási 

igény teszi igazán felhasználóbaráttá az 

eszközt. 

A Promag 800 távadó egyedülálló előnyei: 

• akár villamos táphálózat nélküli helyeken 

is használható, 

• adattovábbítás e-mail-ben és SMS-ben, 

• adatgyűjtés SD memóriakártyára. 

 



   

Bevált érzékelők 

A Proline műszercsaládra jellemző módon a 

távadókhoz küldönböző érzékelők 

választhatók az alkalmazás támasztotta 

igények szerint, ezzel segítve a széleskörű 

felhasználhatóságot. A Promag 800 távadó 

szintén különböző mérőelemekkel 

alkalmazható:  

Promag L  

A sokoldalú, általánosan használt szenzor 

• könnyű, kompakt kivitel, 

• rövidebb beépítési hossz, 

• DN 50 (2")-től 600 (24") csatlakozási 

méretig, 

• laza karimák az egyszerűbb telepítésért 

(DN ≤ 300/12"). 

Promag W 

Minden vizes alkalmazás specialistája  

• bizonylatolt korrózióállóság és IP68-as 

tokozás (6P típus) a víz és föld alatti 

alkalmazásokhoz (EN ISO 12944), 

• elfogadva elszámolási mérésekhez az  

MI-001 és OIML R49 előírások szerint, 

• bizonylatok ivóvizes alkalmazásokhoz: 
NSF61, ACS, WRAS BS 6920 vagy 

KTW/W270, 

• DN 25 (1")-től DN 600 (24")csatlakozási 

méretig. 
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