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OMSCHRIJVING
FlowVis® is een revolutionaire, gepatenteerde oplossing voor
een nauwkeurige en betrouwbare flowmeting in schoonwater toepassingen zoals zwembaden, spa’s, fonteinen,
waterpartijen,irrigatiesystemen, bronwater- en zonnesystemen.
Het design is gebaseerd op het ontwerp van het ‘massa-flow’principe waardoor de FlowVis® vele voordelen biedt, zoals:

models DN40/50/65/80/100

SERVICE REPARATIE SET
Er is een reparatieset (FV-SK) beschikbaar voor
modellen DN40 en DN50/65.
Het set bestaat uit:
•

1 x o-ring

•

1 x veer

•

1 x klep en indicatorarm

•

1 x scharnier-pen

•

Eenvoudige installatie zonder het 15x recht stuk leiding
principe te moeten toepassen.

•

Flexibiliteit in installatie doordat FlowVis® in iedere positie
geplaatst kan worden, horizontaal, verticaal of zelfs
ondersteboven.

•

Lange levensduur; zonder vastzittende drijvers of
schoepenwielen.

•

Gecombineerde flowmeter en terugslagklep voor DN40 en
DN50/65.

CONCEPT
Naarmate de flow (waterstroom) toeneemt, beweegt de klep
naar voren, naar de volledig open positie. De hoekpositie van
de klep is direct gerelateerd aan de flow door het kleplichaam /
T-stuk. Een gekalibreerde schaal op het deksel van de klep biedt
een zeer nauwkeurige aflezing van de hoeveelheid aan flow.
Aanwijzing

Waterstroom
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Installatie en In Praktijk

INSTALLATIE

De installatie van FlowVis® moet in overeenstemming zijn met de onderstaande instructies. De
normale werkwijze voor het verwerken van pvc zoals het reinigen en lijmen van armaturen moet
worden gevolgd om lekkage te voorkomen.
In tegenstelling tot andere flowmeters wordt FlowVis® niet beïnvloed door schommelingen in de
flow die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van pompen, bochten, T-stukken, kleppen enz.
FlowVis® vereist geen specifieke rechte buislengtes vóór of na het punt van installatie en kunnen
dichtbij of zelfs direct naast pvc hulpstukken worden geïnstalleerd. FlowVis® kan horizontaal of
verticaal worden geïnstalleerd.
Besteed specifieke aandacht aan de stroomrichting van het systeem en zorg ervoor dat de pijl op
het deksel van FlowVis® in de juiste richting wijst. De DN80 en DN100-versies zijn voorzien van
een extra pijl op het huis hebben. In het geval dat FlowVis® foutief is vastgelijmd (in de verkeerde
richting) in het leidingwerk, verwijder dan eenvoudig de (8) schroeven die het deksel op haar plek
houden. Draai vervolgens het complete deksel 180˚ om deze vervolgens weer vast te schroeven.
OPMERKING: Verwijder vooraf aan het vastlijmenin het kleplichaam altijd het deksel van FlowVis®.

OPMERKING: Houd bij
het bepalen van het
punt van installatie van
FlowVis® rekening met de
toegankelijkheid van het
deksel en dus het aflezen
van de schaal.

IN PRAKTIJK
FlowVis® wordt in de fabriek gekalibreerd om indien in werking een uiterst nauwkeurige meting te garanderen. Elke
waargenomen onnauwkeurigheid is terug te leiden naar de kijkhoek waarmee de schaal geraadpleegd wordt. Om het
parallax effect te voorkomen is het belangrijk dat uw oog recht gepositioneerd is tov het punt van de indicator-arm. Om
dit te bereiken beweegt u eenvoudig uw hoofd net zolang tot de zijkant (verticale zijde) van de rode arm uit beeld is.

(1) Indicator-arm
wordt vanuit de
verkeerde hoek (te ver
naar voren) bekeken,
vlakbij de achterzijde
van het deksel.

(2) Indicator-arm
wordt op de juiste
manier bekeken.

(3) Indicator-arm
wordt vanuit de
verkeerde hoek (te
ver naar achteren)
bekeken, vlakbij de
voorzijde van het
deksel.

OPMERKING: Beweeg
langzaam het hoofd in
de aangegeven richting
tot het punt waar de
zijkant van de indicatorarm niet meer in beeld
is.
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Verticale voorzijde
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