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Hydrant Test Meter 

Flowpod 3000 

 

 

Přenosný průtokoměr 

s měřením tlaku a 

záznamem dat 

 

Flowpod 3000 je určen pro 

měření hodnot tlaku a 

průtoku na jakémkoliv typu 

hydrantu, a to včetně 

záznamu dat s následným 

reportem naměřených 

hodnot. 

Vestavěná paměť pojme až 

360 hodin záznamu, načež 

data lze velmi jednoduše 

stáhnout do PC, kde lze 

využít přednastavené 

šablony reportů a grafů. 

Aplikace 

• Testování 

o Hydrantů 

o Čerpadel 

o Hadic 

• Proplachy 

Vlastnosti  

• Velmi jednoduché použití 

• Výstup v podobě reportu 

• Robustní provedení – žádné 

pohyblivé součásti 

• Přenosný, napájený pomocí 

nabíjecích baterií s možností 

připojit na všechny typy 

hydrantů 
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Software Příslušenství 
 
Jednoduše pomocí USB kabelu přenesete 
naměřená data do PC. Součástí dodávky je 
software, díky kterému budete schopni doložit 
výsledky měření v protokolech a grafech. Navíc 
můžete využít export dat do Wordu či Excelu 
v grafické formě (bitmap). 
 

 
Přepravní kufr  
 
Rozměry 
42 x 64 x 39 cm. 
Hmotnost 7 kg. 
 

 
 

 

Kulový ventil 
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Technická specifikace 

Napájení: Vestavěná baterie, 12 V DC, 2,2 Ah, 

dodávka vč. nabíječky 

Provozní teplota: -10°C až +50 °C 

Připojení:  B. S. rychlospojky 

Rozměry:  34 x 15 x 32 cm 

Hmotnost:  7,7 kg 

Barva:   červená, RAL 3000/hliník 

 

Průtokoměr 

Typ:   Elektromagnetická indukce 

Rozsah:  30 – 3.000 litrů za minutu 

Přesnost měření: 30 – 750 l/min ± 15 l/min; >750 l/min ± 2% 

Standardní funkce: displej zobrazující aktuální hodnotu průtoku, zobrazení celkového množství 

protečené vody 

LCD displej: digitální s podsvětlením 

 

Tlakoměr 

Rozsah měření:  0 – 25 bar ± 1% 

Maximální tlak: 25 bar 

LED displej: 3 číslicový, velikost znaků 1,5 cm 
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