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MEDIDOR DE VAZÃO

DESCRIÇÃO
O SHO-FLOW  Bluetooth é um medidor de vazão projetado para visualização rápida
de fluxo em uma linha de mangueira, esguichos para canhões monitores,
treinamento ou teste de sistemas de combate a incêndio.

APLICAÇÃO

Não requer cabos ou bateria

O SHO-FLOW Bluetooth da TFT funciona de maneira autônoma através da sua
própria energia usando uma turbina movida a água sem obstrução, com
tolerância de fragmentos de até 1” (25mm) de diâmetro. A partir de 50 gpm (200
lpm), a turbina gera a energia necessária para fornecer uma conexão Bluetooth

Praticidade

Vizualização inteligente gratuita  através do aplicativo da TFT - SHO-FLOW, que
está disponível através do iTunes ou  Google Play.

Ferramenta de treinamento e medição de fluxos d’agua

O SHO – FLOW  Bluetooth é a melhor escolha em provar o seu fluxo de água
taxas de aplicação com +/- 2,5%  precisão.  O SHO-FLOW Bluetooth é um
equipamento medidor de vazão preciso e compacto, que irá exibir o seu fluxo
em um instante.

 Leitura em tempo real

Como as leituras de vazão são transmitidas através de um dispositivo
inteligente, a unidade é  robusta e conveniente onde não há preocupação com
telas sendo danificadas em extremo uso de serviço e você não precisa estar ao
lado da unidade para obter fluxo em formação.

SHO-FLOW – MEDIDOR DE VAZÃO
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MEDIDOR DE VAZÃO

100-500 gpm (400-2000 lpm) ou
250-1250 gpm (1000-4750 lpm)

Opções de leitura de vazão em GPM, LPM, LPS

MODELO SHO-FLOW 1 SHO-FLOW 2
”2/1.2”2/1.1ortemâiD

Extremidades                                              Engate rápido storz

Faixa de vazão 50-300 (200-1150 lpm)

Máxima pressão de trabalho                                                         300 psi (21 bar)
Dimensões                                         155mm                                                           182 mm
Peso 1,2 kg 1,9 kg
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