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Wziernikowe wskaźniki przepły-
wu HVF

Elesa+Ganter  -  światowy  lider  w  produkcji  standardowych  elementów
maszyn  -  wprowadziła  do  oferty  wziernikowe  wskaźniki  przepływu
o oznaczeniu HVF. Nowy, unikatowy na rynku produkt jest przeznaczony
do sprawdzania przepływu cieczy przez rurę oraz jej właściwości takich,
jak  np.:  kolor,  obecność  cząsteczek  stałych,  zanieczyszczeń  itp.
Wziernikowe  wskaźniki  przepływu  mogą  być  stosowane  z  różnymi
rodzajami  cieczy,  w  tym  z  zimną  i gorącą  wodą,  olejami,  benzyną,
alkoholami oraz roztworami na bazie glikolu.



Wskaźniki  przepływu  HVF  są  przeznaczone  do  stosowania  w  różnych
sektorach  przemysłu,  w  celu  monitorowania  i  sprawdzania  przepływów
w procesach przemysłowych, takich jak:

– systemy chłodnicze, grzewcze i smarowania

– oczyszczanie ścieków, filtracja i destylacja

– systemy ochrony przeciwpożarowej

– przemysł naftowy i rafineryjny

– maszyny drukarskie

Zarówno czarne wsporniki,  jak i  czerwona oś z wirnikiem są wykonane
z technopolimeru  na  bazie  polipropylenu,  co  czyni  ten  produkt
unikalnym na rynku. Pręty łączące są wykonane z niklowanego mosiądzu,
a  pierścienie  uszczelniające  z  gumy  syntetycznej  NBR.  Konstrukcję
wskaźników HVF zaprojektowano ze szkła laboratoryjnego PYREX®, tak
aby  umożliwić  maksymalną  widoczność  i  możliwość  kontroli  przepływu
cieczy pod każdym kątem.

Wskaźnik może wytrzymać przepływ cieczy o maksymalnej temperaturze
100 ° C i maksymalnym ciśnieniu 12-25 bar (w zależności od wymiaru).

Karta katalogowa wskaźników HVF wraz z rysunkami i tabelami wymiarów
i parametrów jest dostępna na naszej stronie internetowej:

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9931/4/92/visual-flow-
indicators/hvf./eg/

ELESA+GANTER®

ELESA+GANTER jest  spółką  joint-venture,  stworzoną  przez  dwóch
liderów  w  branży  standardowych  elementów  maszyn: Elesa  S.p.A
(Monza,  Milano,  Italy)  i  Otto  Ganter  GmbH & Co.  KG (Furtwangen,
Germany).

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 standardowych elementów i części do
maszyn i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod
określone,  specyficzne  wymagania  klienta.  Elementy  standardowe
Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funkcjonalność,
innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad 120 pa-
tentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw
i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego m.in. "International
Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Cen-
ter"  w  Stutgarcie.  Wszystkie  produkty  E+G  produkowane  są  zgodnie
z normą ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów.
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ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i
zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana ka-
dra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów,
doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzeda-
żową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazy-
nu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymia-
rów, darmowe pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie:www.e-
lesa-ganter.pl.

Szczegółowe informacje o nowościach i  zastosowaniach produktów E+G
można także przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie:  www.e-
lesa-ganter.info.pl
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