
Siemens flödesmätare - en plattform, oändliga möjligheter
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MAG 5000 / 6000
Transmitter avsedd för mätrör 
5100, 3100 och 1100.  Fält-  
eller kompaktmonterade.  
Finns även i Ex-utförande,  
typ MAG 6000 I.

MASS 6000 / MASS 2100
Masssflödesmätare med hög säkerhet och tillförlitlighet. Påverkas inte av 
variationer i tryck, temperatur, densitet och elektrisk ledningsförmåga.

SONO 3100
En idealisk flödesmätare på 
processvatten med låg/ingen 
ledningsförmåga, mycket mag-
netit, etc. Flänsad eller insvets-
ning DN 100-600.

MAG 5100W / 3100
Induktiv flödesmätare för generella indu-
stri- och VA-applikationer. Brett urval av 
olika mätrör för olika applikationsområden.

NÄR DU VÄLJER SIEMENS MAGNETISKA FLÖDESMÄTARE FÅR DU EN PLATTFORM MED OÄNDLIGT MÅNGA LÖSNINGAR   

Alla mätrör och transmittrar för pulsad likström kan kombineras tack vare att de baseras på en gemensam teknologiplattform. Siemens flödesmätare finns 
i en mängd olika utföranden anpassade för alla typer av industriella applikationer. Du får större flexibilitet, enklare drift- och underhåll, intelligent diagnostik 
och avancerade tekniska lösningar för kommunikation och framtida tillval inom ramen för befintlig utrustning.

TRANSMAG 2 / MAG 911/E
Induktiv flödesmätare som arbetar med 
pulsad växelström, för krävande applika-
tioner inom papper- och massa, gruvor, 

cement, slamhantering, etc. Används med 
mätrör 911/E. 

MAG 1100
Mätrör för små flöden, kemiskt krävande 
applikationer, dosering, etc Finns i keramiskt- 
och PFA-utförande.

FS 230 CLAMP-ON
Flödesmätare avsedd för vätskor. Spänns fast på 
befintliga rörledningar DN 12-6000 utan att avbryta 
driften.  Uppfyller kraven som gäller inom vatten och 
avlopp, HVAC (värme, ventilation och luftkonditione-
ring), energi och kemi. 1- eller 2-kanal.

FX 300 VORTEX
Mäter volymflöde och 
massflöde på ånga, gaser 
och vätskor. Integrerad 
tryck- och temperatur-
kompensering. Fläns eller 
inspänning DN 15-300.

FVA SVÄVKROPPSMÄTARE
Enkel robust teknik för gaser och vätskor. Olika utföranden 
från plaströrs-modeller till helmetall. Som tillval gränskontakt 
eller 4-20 mA.

SONOFLO FUS 380 / FUE 380
Ultraljudsmätare avsedd för fjärrvärme- 
applikationer. Flänsad eller för insvetsning  
DN50-1200. Utsignal: pulser lätt att koppla 
till en energimätare. FUE 380 är debiterings-
godkänd.

FC 400
Marknadens mest kompakta 
Coriolis-mätare. Driftsäker, 
påverkas inte av variationer 
i tryck, temperatur, densitet 
och elektrisk ledningsförmåga. 
För flytande och gasformiga 
media. Plug-and-play för enkel 
uppstart.



Ventiler och instrument till svensk industri

Vi  är en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument - ett familjeföretag 

med hög flexibilitet, genuin serviceanda och snabba leveranser direkt från vårt stora lager.  

Hos oss får du kvalificerad teknisk support, ett starkt produktprogram, hög leveranssäkerhet 

och konkurrenskraftiga priser.  Vi har erfarenheten och kapaciteten att hantera även mycket 

omfattande projektleveranser och har lång erfarenhet av att utveckla kundanpassade lösningar. 

Idag representerar vi ett femtiotal väletablerade tillverkare från främst Europa, Asien och USA. 

Vårt fokus ligger på långsiktiga relationer, närhet till våra kunder och ständiga förbättringar 

inom alla områden av vår verksamhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och har 

högsta kreditrating AAA.

På www.axel-larsson.se hittar du alla produktblad, bruksanvisningar, CAD-ritningar, förfrågning-

sunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk information. 

Med ett personligt web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på alla artiklar, ditt 

eventuella avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på dina aktuella leveranser.

Välkommen till Axel Larsson!

STÄNDIG FÖRBÄTTRING   u

LÅNGSIKTIGHET  u

NÄRHET  u

STOCKHOLM GÖTEBORG MOTALA KARLSTAD FALUN SKELLEFTEÅ

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se

 www.axel-larsson.se
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