


Оторизирани представители Нашите продукти

КРАНОВЕ И АКСЕСОАРИ

Сферични кранове, кранове Бътерфлай , бутални вентили, 

шибърни кранове, метални силфонни вентили, ножови 

шибъри, баланс вентили, спирателни вентили, конични 

кранове, мотор вентили, пневматични кранове, възвратни 

вентили, филтри, компенсатори

ПОМПИ

Εдностъпални  помпи, многостъпални помпи с вертикална 

ос, многостъпални хоризонтални помпи, зъбни помпи, 

диафрагмени  помпи, инлайн помпи, дозирашни  помпи, 

ротационни лобови помпи, моно помпи, варелни помпи, 

циркулационни помпи, дренажни помпи, перисталтични 

помпи

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

И СИСТЕМИ

Противопожарни спринклери, пожарни помпени групи, 

пожарни хидранти, контролно-сигнални клапани за

вода и въздух, Бътерфлай  клапи с краен изключвател, 

тръби и фитинги на канал за водни пожарогасителни 

системи

ФИТИНГИ

(СТОМАНА – ПЛАСТМАСА – МЕСИНГ – 

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - ПНЕВМАТИКА)

Колена, тройник тетки, нипели, муфи, тапа, коляно нипели,  

холендър, фланец, намалител, капачка, велдолет и др.

КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ 

(НИВО-НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ-ТЕМПЕРАТУРА)

I/P и P/P позиционери, конвертори, трансмитери за 

налягане, температура и ниво, шалтери за налягане, 

шалтери за ниво, термодвойки, дебитметри, електроди 

(сонди) за ниво, нивопоказатели, ултразвукови и радарни 

измерватели, паромери

ТОПЛООБМЕННИЦИ

МАНОМЕТРИ И ТЕРМОМЕТРИ

МАГНИТНИ ВЕНТИЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН КОЖУХ

ЗА ТРЪБИ И КРАНОВЕ

HEAT TRANSFER

Steam Equipment

“Fluid Control Systems”

Valves and accessories

Pump Systems

Pump Systems / Valves and accessories

Pump Systems

FIXING SYSTEMS

insulation

thermometers & Pressure Gauges

Valves and accessories

Coupling and Grooved Fittings
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ПОМПИ

Неръждаеми 

инлайн помпи

Зъбни помпи

Центробежни 

неръждаваеми помпи

Помпи за отпадни води

Помпметър Хидрофорни

системи

Yстройството за наблюдение 
показва Колко ефективнo 
работи помпата и открива 
дефекти които могат да 
възникнат в бъдеще

Намират широко приложение във 
фармацевтичната, хранително-
вкусовата, химичната и 
петролни индустрии за продукти 
с вискозитет до 100000 ssu, 
температура до 300°С, налягане 
до 30 бара и дебит достигащ до 
200 m²/h.

Помпа с отворено работно колело, 
предназначена за трансфер 
на флуиди със съдържание 
на плътни и твърди частици, 
като сурови отпадъчни води от 
канализационни системи и активна 
кал.
Дебит: 500 m²/h
Воден стълб: 700 Mss

Високоефективни 
енергоспестяващи хидрофорни 
системи с променлив дебит, 
постоянно налягане, и опция 
за управление на честотата или 
налягането.

Помпи с неръждаем корпус, вал, 
перка и уплътнителен елемент, 
използвани в хранително-
вкусовата промишленост, 
болници, хигиенни работни среди, 
различни химични и промишлени 
процеси.

Инлайн помпи, изработени 
напълно от неръждаема стомана 
или с неръждаема перка, вал и 
дифузер. 
Н max: 30 бара 
Q max: 80 m²/h

Циркулационни

помпи за студена вода

Циркулационни 

помпи

Циркулационна енергоспестяваща 
помпа от ново поколение
Високоефективнa с постоянен 
контрол на променливото 
диференциално налягане. 
Q [m³/h] 28-108 / H [m] 2,5-13 
p [bar] max 10 / T [°C] 10 ÷ +110   

Циркулационна помпа с отделен 
контролен панел за защита при 
образуване на конденз по тръбния 
път на студената вода. 
Дебит: Q max. 70 m³/h 
Напор: H max. 12 mSS
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Диафрагмени помпи

Помпи за тежък 

работен режим

Монопомпи

Неръждаеми помпи 

с отворено работно 

колело

Високопроизводителни 

дренажни помпи

Помпи с пневматично 
задвижване, разработени за 
процеси и приложения без 
използване на електроенергия 
или аварийни ситуации, 
предназначени за плътни и 
вискозни течности, разтворители, 
течни химически вещества, течни 
петролни продукти и др.

Изцяло неръждаемо отворено 
работно колело, корпус и вал. 
Проходимост на твърди частици 
от 10 до  50 мм. С термична 
защита и подходящи за 
монофазни електродвигатели. 
Моделът намира широко 
приложение в промишлени 
процеси в хранително – вкусовата, 
автомобилната, химичната, 
текстилната промишленост.

Проектирана за дренаж на 
замърсени води,
води със съдържание на пръст, 
корозивни и абразивни частици. 
Електродвигател за изключително 
тежки натоварвания. 
Клас на изолация: Н  
UL-CSA сертифициран захранващ 
кабел   
Дебит: Qmax. 950 m³/h
Напор: Нmax. 102 mSS

Работни характеристики
Q [m³/h] max. 3800
H [m] max. 390
p [bar] max. 60
T [°C] max. +400
n [min-1] max. 3600
50 Hz
В зависимост от изискванията 
на клиента могат да бъдат 
изработени с по-високи работни 
характеристики.

Двулопаткови помпи за отпадни води 
с незапушващо се работно колело- 
отворен тип. Максимален напор на 
твърдо вещество: 76 м.
Корпус и работно колело: отливка, 
неръждаема стомана, бронз.
Капацитет: дебит – 800/напор-40 mSS
Куплиране към мотор или ремарке 
с горивен резервоар.

Помпи с всмукателна способност, 
работещи с високо налягане, 
безшумно и без вибрации,  
Предназначени за трансфер на 
флуиди с висок и нисък вискозитет, 
чувствителни на смазване и 
разпенване флуиди, абразивни и 
адхезивни течности.

Суха роторна 

циркулационна помпа

Работни характеристики
Q [m³/h] max. 700
H [m] max. 95
p [bar] max. 16
T [°C] 30 ÷ +140
50 Hz

Работни характеристики
Q [m³/h] max. 360
H [m] max. 220
p [bar] max. 40
T [°C] max. +450
50 Hz

Помпи за отпадни води

Помпи серия API

ПОМПИ
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ПОМПИ

 Потапяеми Бъркалки 

за отпадъчни води

Помпени станции за 

канализационни и

фекални води

Специални 

дренажни помпи

Дренажни помпи за 

отпадни води

Дренажни помпи за 

тежки натоварвания

Помпи за отпадни 

води

Станция за трансфер на 

отпадни води

Ендуро

Потопяем тип Помпа с отворено 
работно колело, предназначена 
за трансфер на флуиди със 
съдържание на плътни и твърди 
частици, като сурови отпадъчни 
води от канализационни системи 
и активна кал.
Дебит: 500 m²/h
Воден стълб: 70 Mss

Предназначени за употреба при 
помещение, чието ниво е по-ниско 
от канализацията за 
отпадни води.
DN 80 – 100 
Q [m³/h] max. 140
H [m] max. 24
T [°C] max. +40
50 Hz

Дренажни помпи, разработени за 
слабо замърсени води, като води 
от басейни, води от кладенци, 
сондажи, подземия.
Работни характеристики
Q [m³/h] max. 16,5
H [m] max. 12
T [°C] max. +35
50 Hz

Потопяем тип помпи, 
предназначени за флуиди с 
висока температура, съдържащи 
влакнести и твърди частици. 
Работна температура: 40°С  ÷ 80°С.

С термична защита, отворено 
работно колело, режещ нож,
за стационарна или мобилна 
употреба. При някой модели  
проходимостта е същата, както 
при помпи с изходен отвор 
с фланец.

Битови станции за отпадни води, 
жилищни комплекси и села. 
Работни характеристики
Dn 50-65
Q [m³/h] max. 50
H [m] max. 39
T [°C] max. +40
50 Hz

Дренаж на индустриални и битово 
отпадни води, замърсени води, 
води от септични ями,  фекални 
води.
Работни характеристики
Q [m³/h] max. 10 080
H [m] max. 100
T [°C] max. +60
n [min-1] max. 2900
50 Hz

Работен елемент Ø [mm] 200 – 600
Монтажна дълбочина [m] max. 30
Работни характеристики
T [°C] max. +40
n [min-1] max. 1400
50 Hz
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Kонтролни уреди

Редукционен клапан 

за налягането

Пневматични

контролни вентили

Двупътен и Трипътен

мотор-вентил

Сферични кранове и 

Бътерфлай кранове с 

керамично покритие

Температурен регулатор с 

директно действие

Механични и цифрови уреди за 
управление на автоматичната 
работа на вентилите и 
контролните системи.

Вързка: Фланец, Wafer. Cryogenic
Размери: DIN25 – 600 
Клас на налягане: PN10-67/Class 
150-600
Сфери на приложение: Хартиена, 
торова, енергийна, стоманена, 
минна, химическа промишленост 
и други.

За работа при висококорозивни 
и високотемпературни 
условия, и в процеси, при 
които има каменовъглен газ и 
фотоелементи.
Работна температура: 90°С
Работно налягане: 8-10 бара
Диаметър на свързване: от 2” 
до 6”
ANSI 30 – 600 lbs

Пропорционални регулатори, 
работещи без допълнителна енергия. 
Не изискват голяма
поддръжка. Притежават много голям 
диапазон на настройка, а самата 
настройка е много лесна.
Диаметри на свързване: 
Резбови ½” – 1”
С фланец DN15 – DN150
Диапазон на настройка: -10°С ÷ 250°С

Кранове и възвратни вентили с
Тефлоново покритие
FEP/PFA покритие
EPDM покритие

Използват се за регулиране 
налягането на негорими газове и 
флуиди.
Диаметри на свързване:
С фланец DN15 – DN100
Резбово ½”, ¾ ”, 1”

За On-Off или пропорционален 
контрол, с I/P позиционер, P/P 
позиционер или конвертор. 
Предназначени за системи, при 
които е необходим автоматичен 
контрол на температура, налягане, 
ниво, дебит и други.

Управление на мотора: 0 – 10 V, 4 – 20mA 
или тристъпкови
Използват се за контрол на 
температурата, налягането, нивото и др. 
на флуидите.  
Диаметри на свързване: DN15 – DN150

Кранове със специално 

покритие

Сегментни сферични 

кранове

КРАНОВЕ
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КРАНОВЕ

Динамични и 

статични баланс 

вентили

Гумени и метални 

компенсатори

Сферични кранове 

тип  „Lug”

Неръждаеми кранове и 

аксесоари

Филтър тип 

„Lug”

Кранове тип пеперуда 

„Бътерфлай”

Шибърни

кранове

Ножови шибъри

Предназначени за студени и топли 
потоци и on-off приложения.
Номинален диаметър: DN40 – DN600
Номинално налягане (бар): PN16
Температурен диапазон: 
-10°С  ÷ +120 °С
Приложение: Системи за топла 
и студена вода, пречиствателни 
станции, хартиена промишленост, 
морска вода.

Кранове с гумиран (еластомер) и 
метален клин.
Номинален диаметър: DN40 – DN600
Номинално налягане (бар): PN16
Температурен диапазон: 
-10°С ÷ +120 °С
Приложение: Системи за топла 
и студена вода, неалкални и 
некиселинни флуиди, незапалими 
течности.

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Заема малко пространство, лек, 
лесен за почистване.
Номинален диаметър: 
DN40 – DN200
Номинално налягане (бар): PN16
Температурен диапазон: 
-10°С ÷ +120 °С
Приложение: Системи за топла 
и студена вода, наситени пари, 
Системи с въздух под налягане.

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Заема малко пространство
Номинален диаметър: DN40 – 
DN200
Номинално налягане (бар): PN16
Температурен диапазон: 
-10°С ÷ +120 °С
Приложение: Системи за топла и 
студена вода, Системи с въздух 
под налягане.

Продукти от неръждаема стомана
Номинални диаметри: 
DN15-DN100
Номинално налягане (бар): PN40
Температурен диапазон: 
-20°С ÷ +200°С
Приложение: Системи за топла и 
студена вода.  Системи с въздух 
под налягане, кондензни системи.
Намира широко приложение в 
промишлени процеси

Размери: ½” – 1”/DN40-300 
Номинално налягане (бар): PN25
Температурен диапазон: 
-20°С ÷ +120 °С
Проектирани за автоматично 
балансиране на охлаждащи и 
отоплителни системи. Вентилът 
непрекъснато работи при зададен 
фиксиран дебит.

Диаметър на свързване: 
DN40 – DN800
Работно налягане: 3 – 6 бара 
Сфера на приложение: 
Пречиствателни станции, хартиена 
промишленост, влакнести флуиди, 
процеси, изискващи пълна 
проходимост.

Hамаляват системния стрес 
причинен от движения и вибрации
Работно налягане: 16-64 бара
Работна температура: 
-90°С ÷ 550°С
Диаметър на свързване: 
DN25 – DN1200
Вид на връзката: зъбна, фланцова, 
заварка
Разширение: 30, 45, 60, 90, 120 мм



8 naenergo

Нивопоказатели

Кранове за високо 

налягане

Възвратни вентили 

и клапани

Кранове за природен газ

  Сферични кранове

Индустриални 

вентили

Индустриални

вентили

Продукти от месинг

Размери: DN15-DN200 фланцово 
съединение
DN 3/8” – DN2” Зъбно – заваръчно 
съединение
Налягане: PN16, PN40, PN63
ANSI 150-300-800 lb
Температура: -29°С ÷ +425°С
Видове материали: Метал и 
сферографитен чугун (отливка), 
стомана, неръждаема стомана, 
отливка.
Сфери на приложение: Пара, гореща 
вода, топла вода, вода, въздух под 
налягане и др.

Размери: DN15-DN250 фланцово 
съединение
Налягане: PN16, PN25, PN40
ANSI 150-300
Температура: -20°С ÷ +400°С
Видове материали: Метал и 
сферографитен чугун, стомана, 
неръждаема стомана.
Сфери на приложение: Пара, гореща 
вода, топла вода, вода, въздух под 
налягане и др.

Размери: Фланцово 15-300
Зъбно: ½” – 4”
Налягане: PN16, PN25, PN40
Температура: -20°С ÷ +200°С
Метал и сферографитен чугун, 
неръждаема стомана
Сфери на приложение: Вода, 
топла вода, въздух под налягане
Характеристики: Със специални 
пръстени, горен фланец, 
подходящ за монтаж на актуатор.

Размери: DN15-DN250 фланцово 
съединение
Налягане: PN16, PN25
Температура: -10°С ÷ +350°С
Видове материали: Метал, 
сферографитен чугун.
Сфери на приложение: Пара, топла вода, 
вода, въздух под налягане и др.
Характеристики: Конструкция с 
притискаща пружина и клапан. По 
желание на клиента може да се 
изработи с клапани с меко уплътнение 
(soft-seal).

Размери: DN15-DN300 фланцово 
съединение, ½ ” -2 ½” зъбно 
съединение 
Налягане: PN25, PN40
Температура: -10°С ÷ +200°С
Видове материали: 
сферографитен чугун.
Сфери на приложение: запалими 
газове (природен газ, LPG и други)
Характеристики: Със специални 
пръстени, горен фланец, 
подходящ за монтаж на актуатор.

Размери: DN20-DN25 фланцово 
съединение, ¾” -1” зъбно съединение 
с челна заварка
Налягане: PN40 - PN400, 
ASMEE клас: 300-900
Температура: -10°С ÷ +400°С
Видове материали: Неръждаема 
стомана, ПВЦ (PVC), полипропилен 
(РР), политетрафлуоретилен (PTFE), 
поливинелиден флуорид (PVDF)
Сфери на приложение: при всички 
флуиди
Характеристики: с рефлектиращо или 
трансперантно стъкло

Размери: DN ½” – DN 2 ½”  зъбно, 
заваръчно съединение
Налягане: ANSI 1700 – 2500 – 4500 lb
Температура: -29°С ÷ +800°С
Видове материали: Кована стомана, 
неръждаема стомана.
Сфери на приложение: Пара и 
флуиди.

Сферични, шибърни, радиаторни 
вентили
Филтри и възвратни вентили
Прави и ъглови муфи
Регулатори на налягане
Предпазни клапани
Автоматични изпускатели на 
въздух и други

КРАНОВЕ
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ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

Контролно-сигнални 

клапани за пожарогасителни 

инсталации

Противопожарни помпени 

системи

    

Шибърни клапани за 

пожарогасителни

инсталации

Съединителни елементи 

и допълнителни части 

за противопожарни 

инсталации

Разходомери

Спринклери Мокри и Сухи 

контролно-сигнални клапани 

за пожарогасителни 

инсталации

Хидранти

ЗОНОВ ВЕНТИЛ
Номинални диаметри: 
DN65 – DN200
Номинално налягане (бар):
 300 (psi) – 24 (бар)
Работна температура: -10°С  ÷ +120°С

НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ 
ХИДРАНТИ
Тестове: TSE EN 2821 / 14339
Номинални диаметри: DN80
Номинално налягане (бар): PN16
Диапазон на работни 
температури: -10°С  ÷ +120°С

Сплинклерни глави
Вертикални (Upright)
Висящи (Pendent)
Хоризонтални (Sidewall)
Покритие: месинг, хром, бяло
Температура на активиране: 
57°С, 68°С, 79°С, 93°С, 141°С
Време на задействане: Стандартно 
и бързо

Дизайн: FM 1041, UL 262
Тестове: FM 1041, UL 262
Номинално налягане: 
300 (psi) – 21 (бар)
Сфери на приложение: Жилищни 
сгради, заводи, болници, МОЛ-
ове, училища, складове, етажни 
паркинги

С UL&FM сертификат
Утвърдени по Стандарт VDS
Съответствие с NFPA
Системи за пожарогасене с 
дизелово или електрическо 
задвижване

СЪС И БЕЗ СЕРТИФИКАТ ЗА 
ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Шибърни кранове с повдигащ се винт
Номинален диаметър: DN65 – DN200
Номинално налягане (бар): 175 (psi)
Диапазон на работните температури: 
-10°С  ÷ +110°С

Резбово коляно
(Диаметри за съединение: 1”-12”)
Резбова тетка
(Диаметри за съединение: 1”-12”)
Резбови редуктор
(Диаметри за съединение: 
1 ¼ ”-1” – 8” – 6”)
Скоба за спринклер (½” – 2 ½ ”)
Ке скоба (2” – 6”)

Вода: 7…30 m³/h – 500 – 2000 m³/h
Въздух: 1,5 – 6 m³/min – 58 – 233 m³/min
Tmax: 100 °С Pmax: bar ops
Съединение: DN50 – DN300
Чувствителност: 4% F. S.
Изход: Контакт, 4 – 20 mA Ex – proof ops.
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С UL&FM сертификат
Съответствие с NFPA 13
Бърз и лесен монтаж
Минимални разходи за труд
Съдействие при проектиране

UL сертифицирани за спринклерни 
инсталации
Лесен монтаж при концентрирани 
системи
Подходящи за механични, 
електрически и пневматични 
системи

Утвърдени по Стандарт VDS, 
FM сертификат
Максимална ефективност
Минимален брак
Надежден монтаж
Дълъг икономически живот
Спестяват до 50% от времето

Произведени без заваряване
Максимална ефективност, 
минимален брак
Международна сертификация
Неограничена възможност за 
промени

С карданна връзка
(на фланец, резба или заварка)
С ограничителна шпилка
(на фланец, резба или заварка)
Диаметри за свързване: 
DN25 – DN1000
Налягане: PN16, PN25, PN40
Работна температура: 
-90°С  ÷ +550°С

Утвърдени по Стандарт VDS, FM 
сертификат
Тръбите и оплетките са от 
неръждаема стомана
Работно налягане: PN25

С UL&FM сертификат
Работно налягане: 450 psi
Диаметри за свързване: 1” ÷  8”
U-болтово (скоби шпилкови) 
свързване

ПОЖАРНИ КРАНОВЕ
С UL&FM или TSE сертификат
Работно налягане: 300 psi
Диаметри за свързване: 2” и 2 ½ ”
КРАН ЗА ТЕСТ И ДРЕНАЖ
Работна температура: 
-10°С  ÷ +120°С
Номинални диаметри: 1”-2”
Номинално налягане (бар): 
300 (psi) – 21 (бар)

Тръби за спринклерни 

инсталации

Превключвател за поток

Помощни системи 

за индустриални  

висящи системи

Дилатационни земетръсни 

компенсатори

Модули за висящи 

системи

Ригидни висящи 

конструкции за 

сеизмични въздействия

Въжени висящи 

конструкции за сеизмични 

въздействия

Кранове за тест и 

дренаж

ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА
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Топлоизолационни 

приложения

Гъвкави

връзки

Арматура за пара

Автоматизирани

системи за котли

Кондензни помпи

Поплавково 

кондензно гърне

Кондензни гърнета с 

инверсно бутало

Фитинги

Повърхностни продувки
Дънни продувки
Аларми за ниво
Системи за пропорционален 
контрол на нивото 
Системи за on-off контрол 
на нивото, за повишаване 
ефективната работа и 
безопасността на котлите

Изолационни материали, 
проектирани за употреба при 
кранове, обменници, помпи, 
машини за бои, инжекционни 
машини за пластмаси и подобни, 
с цел осигуряване на енергийна 
ефективност. Много лесен монтаж 
и демонтаж.

Гъвкави връзки за вентилаторни 
конвектори със и без изолация
Гъвкави метални връзки със и без 
оплетка
Гъвкави връзки за бърз монтаж
Гъвкави връзки за свързване на газ
Гъвкави връзки за соларни панелни 
системи
Гъвкави връзки за котли

Съединения и допълнителни 
аксесоари 
Колена, тетки, маншони, нипели, 
тръби, тапи, фланци, редукции, 
скоби с тирфон, скоби с гайки, 
U-болтове и други, изработени от 
стомана, месинг, PVC, PPRC, U PVC, 
поцинкован материал

Изпускатели на въздух
Вакуум прекъсвачи
Термодинамични
Термостатични
Биметални 
Кондензни гърнета

Компактен и по-малко 
обемен дизайн Не се изисква 
използването на електрическа 
енергия
Устойчиви на износване и корозии
Без кавитационни проблеми
Капацитет: 35 900 кг/час

Проектирано за тежки 
натоварвания
Работно налягане: 32 бара
Работна температура: 350°С
Максимален капацитет: 
127 000 кг/час конденз
Диаметри за свързване: ½”-3” 
зъбно, фланцово, гнездово

Опростен дизайн, много по – 
дълъг икономически живот
Ефективна работа, устойчиви на 
износване и корозии
Перфектен избор за системи с 
насрещно налягане
Не се повлияват от замърсявания в 
тръбните трасета
Максимално работно налягане: 
186 бара
Максимална работна температура: 
538°С

ПАРНА АПАРАТУРА
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Разходомери с 

потопяем сензор

Разходомери с овални 

зъбни колела

Ултразвуков 

разходомер

Турбинен тип 

разходомери

Pазходомери за течности 

и газове

Споени пластинчати 

топлообменни апарати

Разглобяеми пластинчати 

топлообменни апарати

Термални и кориолисови 

(масови) разходомери

Работна температура (минимум-
максимум): -160°С  ÷ +225°С
Максимално работно налягане: 
32 бара 
Максимален капацитет: 160 м³/час
Диаметър на свързване: ¾”÷4”

Максимална работна температура: 180°С  
Максимално работно налягане: 25 бара
Диаметър на свързване: ¾”÷DN350
Капацитетът може да бъде променян

Течност, газ, пара: Необходимо е да 
го посочите при поръчка
Връзка: DN50 – DN600 „вафла”
(DN20 – 200 за вихрови)
Чувствителност: 1%, ex-proof
Индикация: моментен и общ поток
Изход: 4-20mA или импулсен

Диапазон: -13…+13 м/сек. за течности
Tmax: 110°С, 160°С – опция
Чувствителност: 1%, 
изход: 4-20mA 
и импулсен  Връзка: DN15÷DN6000 
Индикация: моментен и общ поток, 
RS-232
Приложение: При всички метални и 
пластмасови тръби

Вода: 0,6 – 6 м³/час, 40 – 800 м³/час
Въздух: 0,5-4, 200 – 4000 Nm³/h
Tmax: 120°С   Pmax: 40 бара
Свързване: DN15-DN200 фланцово
Чувствителност: 1%  Изход: 
импулсен, 4 – 20 mA 
Корпус: AISI304SS, 316, Ex-proof 
Изход: импулсен NPN, 4 – 20 mA

Течност: 0,15 – 8 м/сек.
Tmax: 125°С   Pmax: 25 бара
Връзка Чувствителност: 1% F. S.
Корпус: PVC, PP, PVDF, месинг,
AISI316SS
Изход: импулсен, 4 – 20 mA 
SPST контакт

Диапазон: 10 – 1000 л/час, 25 – 150 
л/час
Tmax: 60°С, опция  160°С
Pmax: 25 бара
Връзка: ¼” – 2”, чувствителност: 0,5%
Изход: импулсен, 4 – 20 mA
Корпус: POM, алуминий, AISI316
Вискозитет: 1 000 000 c P max.

Термални разходомери

Газове: 0 – 10 см³/мин., 0 – 2000 lpm
Tmax: 50°С  Pmax: 35 бара
Изход: 4 – 20 mA или 0-5 VDC
Кориолисови (масови) 

разходомери

Диапазон: 0,12 – 18 кг/час, 30 – 1500 
тон/час
Tmax: 350°С   Pmax: 250 бара
Изход: импулсен, 4 – 20 mA
Индикация: моментен и общ поток

ТОПЛООБМЕННИЦИ 

ПОТОК
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Връзка: ¼” – 2”, зъбно
Корпус: AISI304, 316, PVC, PTFE
Индикация: Боросиликатно стъкло
Tmax: 150°С, Pmax: 12 бара
Индикатор, крилат – за газове и 
течности

Диапазон на настройка за флуиди: 
3 – 300 см/сек.
Диапазон на настройка за газове: 
2 – 30 м/сек.
Връзка: ½” потопяем тип
Tmax: 80°С
AISI316 SS, PNP, NPN или SPDT реле
Захранване: 24 V или 230 V, IP67 
опция ex

Настройка: 0,5 – 2,5 бара, 20 – 165 бара
Температура: -40°С…..205°С Pmax: 275 
Връзка: ¼”, ½”, Корпус: SS
Изход: SPDT контакт 250V 20 A   IP65

Вода: 0,3 – 3 л/час, 10 – 100 л/час
Въздух: 0,1 – 1 l/m, 10 – 100 lpm
Tmax: 60°С, Pmax: 10 бара
Връзка: G ¼”

Диапазон: -1-0 бар, 0 – 1000 бара
Температура:
 -40°С…105°С 10 – 32 V DC
Връзка: G 1/4”, ½”  
Чувствителност: 0,5% - 0,075%
Корпус: 
Неръждаема стомана – Ex – proof
Изход: 0 – 10 V DC, IP65
4 – 20 mA+HART IP67

Диапазон на настройка: 
-1-0 бар, 0-600 бара
Температура: -25°С…80°С 
Рmax: x1,5
Връзка: ½”   
Корпус: AISI316, IP67
Изход: 4 – 20, 0-100 V DC, с NPN 
или PNP изход
Чувствителност: 0,5%
Захранване: 18 – 36 V DC
Индикация: LED

Сухи и напълнени с глицерин
С единични и двойни ел. контакти
Свързване отдолу и отзад
Корпус: неръждаема стомана, 
месинг и пластмаса
С мембранен разделител и 
капсулна мембрана

Диапазон: 0-7 бара, 0-10 бара
Температура: -10°С…50°С
Връзка: ¼” 
Чувствителност: 1%
Корпус: месинг, само за въздух
Захранване: с батерия 3 V

Манометри

Уреди за измерване на 

налягане и вакуум

Индикатори за поток 

(зъбни)

Калориметричен поток 

превключвател

Цифрови манометри

ПОТОК

Трансмитер и 

превключвател за 

налягане

Tрансмитери за 

налягане и манометри

Трансмитери за налягане

Превключватели за 

налягане 

НАЛЯГАНЕ
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Връзка: зъбно и фланцово
Конструция: За мокри части 316 SS
Изход: SPDT контакт, Ex-proof
Контакт: 24V, 250V, 4А max.

Измерване:
0,3 – 5 м, 0,6 – 20 м IP65
Връзка: М78 
Чувствителност: 0,2%
Конструкция: PP    Tmax. 85°С
Изход: 4-20mA
Температура: С компенсанция на 
температурата
Индикация: LED

Връзка: 1/8” – ½” зъбна
Конструкция: AISI304. 316 SS. PVDF
Изход: NK, NA или SPDT контакт
Контакт: 250 V, 100 mA max.
Монтаж отгоре, Tmax. 150°С

Диапазон на измерване на флуиди: 
0 – 70 м максимум
Диапазон на измерване на твърди 
вещества: 0 – 20 м максимум
Връзка:
DN50 – DN150FL, 1 1/2” зъбна
Конструкция: AISI316SS,
Pmax. 400 бара
Tmax. 200°С
Изход: 4 – 20 mA+HART

Диапазон на настройка: 
-40°С…150°С
Pmax. 100-400 бара
Връзка: G1/4-1”
Корпус: SS
Изход: Pt – 100, Pt-1000
Защита: 4-20, 0-100 V DC, IP67
С NPN или PNP контактен изход
Чувствителност: 0,5%
Захранване: 18-36 V DC
Индикация: Модели с LED 
индикация

С биметална и апилярна тръба
Напълнени с течност или живак
С единичен и двоен контакт
Корпус: Неръждаема стомана, 
месинг или пластмаса
Комбинирано измерване 
(температура+налягане)

Диапазон на измерване: 
-40°С…180°С и 0-100%RH
Може да измерва точка на 
оросяване (dew point)
Изход: 2х4-20mA или 0-10VC
Комуникация: RS-485 MODBUS
Чувствителност: ±0,15°С и 2%RH

Вход: Универсален Pmax. 400 бара
Връзка: ½” – 1” зъбна или фланцова
Чувствителност: 0,075%, Корпус: SS. 
ATEX, CSA Ex-proof, IP67
Изход: 4-20mA+HART, Индикация: LED

Термометри 

Измервателни уреди на 

температура

Индустриален трансмитер 

за влажност 

и температура

Импулсен радарен 

трансмитер за ниво

Резисторни термометри 

и превключватели

Поплавкови и магнитни 

превключватели за ниво

Вибрационни 

превключватели за 

ниво

Ултразвуков трансмитер 

за ниво

Tемпературен 

трансмитер

НИВО

ТЕМПЕРАТУРА
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