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Euromet firması ölçme sistemleri ve enerji yönetimi sektörlerinde; bilimsel gelişmeye, gelişimci, 
yenilikçi, bilgi tabanlı rekabete ve yüksek teknolojiye dayalı güçlü yapısıyla, bünyesinde yer alan 
bilim adamları, mühendisler ve konusunda uzman metrologlarla dünyanın önde gelen şirketlerin-
den biri olmak ve diğer şirketlere öncülük etmek için çalışmaktadır.

Euromet firması ticari alanda kullanılan akıllı su, gaz ve enerji sayaç sistemleri, uzaktan sayaç okuma 
ve kontrol sistemleri, kurumlara yönelik özel tasarım ve imalatlar, pilot proje uygulamaları, teknolo-
jik-metrolojik danışmanlık ve AR-GE hizmetlerinde teknolojik ilerlemeye ve gelişime büyük önem 
vermektedir. Bu amaçla da ürün kalitesinde tasarımdan üretime, yazılım geliştirilmesinden pazarla-
maya, ürünün kurulumundan satış sonrası servis hizmetlerine kadar mükemmel bir idari mekaniz-
maya sahiptir.

Euromet, küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tüketicinin korunması, sağlık, 
çevre ve ticareti düzenleyen endüstriyel ve legal metroloji konusuna giren ölçme aletleri üretmekte-
dir. Laboratuvar test ve kalibrasyon cihazları konusunda ülkede ve dünyada ilklere imza atan dünya 
çapında deneyimli bilim adamlarından oluşan AR-GE grubu ve bilgi teknolojileri, elektronik, meka-
nik konusunda uzman mühendisleri ile ölçme sektörünün; AR-GE, tasarım, bilgi, ilişki, risk, perfor-
mans, kurumsal, finans, pazarlama ve üretim alanındaki itici gücü olmak için çalışmaktadır.

Euromet, ölçüm cihazlarından (su, gaz, elektrik sayacı) gelen verileri toplama, faturalandırma ve 
sorun giderme için merkezi bir veri tabanına veri aktarma ve analiz teknolojisi olan otomatik sayaç 
okuma (AMR) analizi alanında yüksek teknolojik ürünler üreterek; zamanında bilgiye ulaşmakta, 
abonelerin tükettikleri enerjiyi (su, gaz, elektrik) kontrol etmekte ve böylece enerjinin daha rasyonel 
kullanımını sağlamış olup hem abone hemde devlet ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Akıllı sayaç sistemleri altında ürettiği ön ödemeli, kredili ödemeli RF (Radio Frequence), GPRS (Gene-
ral Packet Radio Service) ve NFC ( Near Field Communication) sayaçlar konusunda dizayn ve üretim 
alanında yurt içi ve yurt dışı pazarında güçlü bir yer edinme yolunda ilerlemek için çalışmaktadır.
Akaryakıt ve LPG sayaçlarının test ve muayenelerine mahsus mobil ve sabit test ve kalibrasyon 
cihazları, taksimetre ve takograf test ekipmanları, su, gaz ve enerji sayaçları test ve kalibrasyon 
cihazları üretimi konusunda Türkiye’de tartışmasız lider olan uzman kadrosu ile dünyada da önemli 
projelere imza atmak için çalışmaktadır.

Geliştirdiği akıllı sulama sistemleri ile de hem çiftçimize hemde ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

EUROMET



Euromet firması amaçları doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken güçlü bir kalite, insan kaynakları, 
iş sağlığı ve çevre politikası izlemekte olup sosyal sorumluluklarına önem vermektedir.

Euromet fabrika içinde ulusal ve uluslararası kalite standartlarının gerekliliklerine uyum sağlayan, 
insan sağlığı ile uyumlu, yüksek kalitede üretim yapmaktadır. Kalite yönetim sistemini sürekli iyileş-
tirme için çalışmakta ve bütün çalışanlarını bu sisteme dahil etmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uyum sağlayan çalışmalar yapmakta ve bunların sürekliliği için 
uğraşmaktadır. Çevre ve doğal kaynaklarımızın değer bilincinin artması için yerel ve ulusal kamuo-
yunda üzerine düşen bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Euromet firması sektörde uzun bir geçmişe sahip olmanın anahtarının çalışanlarıyla beraber ürettiği 
değerler olduğuna inanmakta olup firma içinde karşılıklı güven ve saygının ön planda tutulduğu, 
bütün personellerin gurur duyarak çalıştığı, son teknolojik olanaklar ışığında üretim yapan ve insan 
kalitesinin en üst seviyede tutulduğu nezih ve profesyonel bir ortam oluşturmaktır.

EUROMET



ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

YLZ-E 

Debimetre iç kaplaması ebonit,
Ayrık model veya kompakt model,
Akışkan maksimum sıcaklık 80⁰C,
Su ve atık su uygulamaları için uygun çözüm,

YLZ-E  410

Debimetre iç kaplaması teflon (PTFE),
Ayrık model veya kompakt model,
Akışkan maksimum sıcaklık 180⁰C,
Alkalin çözeltileri ve asitlere karşı kimyasal dayanım,
Değişik elektrot malzeme seçenekleri,

YLZ-E  610

Debimetre iç kaplaması teflon (PTFE),
Ayrık model veya kompakt model,
Akışkan maksimum sıcaklık 180⁰C,
Alkalin çözeltileri ve asitlere karşı kimyasal dayanım,
Değişik elektrot malzeme seçenekleri,
Paslanmaz 316 dış gövde tasarımı,
Gıda tipi bağlantı seçenekleri,

YLZ-E 810

Dolum makinalarına özel tasarım,
Debimetre iç gövdesi seramik,
Mutlak vakum dayanımı,
Korozyon ve aşınmaya yüksek dayanıklılık,
Paslanmaz 316 dış gövde tasarımı,
Gıda tipi bağlantı seçenekleri,

YLZ-E 

Sandviç model,
Debimetre iç kaplaması teflon (PTFE),
Ayrık model veya kompakt model,
Akışkan maksimum sıcaklık 180⁰C,
Alkalin çözeltileri ve asitlere karşı kimyasal dayanım,
Değişik elektrot malzeme seçenekleri,



SEKTÖRLER

Su ve atık su endüstrisi

Gıda ve içecek endüstrisi

İlaç ve kozmetik endüstrisi

Petrol endüstrisi

Kimya endüstrisi

Kâğıt endüstrisi

Maden ve enerji endüstrisi

Metalürji endüstrisi

Tarım uygulamaları

Makine imalatı

UYGULAMALAR

Su ve atık su uygulamaları

İçme suyu dağıtım şebekeleri

Atık su, arıtma

Faturalandırma

Sızıntı, kaçak tespiti

Çamur uygulamaları

Proses suyu

Diğer uygulamalar

Sulama sistemleri 

Sıvı gübre uygulamaları

Sıvı dozajlama

Yangın söndürme sistemleri

Karıştırma prosesleri

Isı sayaçları

Süt ve süt ürünleri üretim prosesleri

Pompa imalatı

Genel



Güneş Paneli Uygulaması

YLZ-E Elektromanyetik debimetrelerin toplam güç tüketimi 20 Watt’tır. Bu da 

günümüz şartlarında günlük minimum 5 saatlik şarj süresi ile 200 Watt gücünde

bir güneş paneli ile ve 40 Amper saatlik 24VDC bir batarya ile elektrik enerjisinin

olmadığı yerlerde sürekli çalışmayı mümkün kılar.

.



ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elektromanyetik debimetreler Faraday’ın İndüksiyon Kanununa göre çalışır. Elektriksel

iletkenliği olan bir akışkan, elektriksel olarak izole edilmiş bir boruda manyetik alandan geçer.

Manyetik alan oluşturmak için bir çift bobin kullanılır ve bu bobinler üzerinden elektrik akımı

geçirilir. Elektrotlar arasında sıvının akış hızı ile doğru orantılı bir voltaj oluşur. Oluşan bu voltaj

debi (Q), akış hızı (v), gövde katsayısı olarak da bilinen geometrik düzeltme katsayısı (k),

manyetik alan büyüklüğü (B) ve debimetre iç çapına (D) bağlı değişir.

Q=f(v,k,B,D)     ve     Q=v*(k*D*B) 

Manyetik alan, iç çap ve gövde katsayısı sabit değerlerdir. Bu nedenle de eşitlik;

Q= v*(k*D*B)=v*K  olarak ifade edilebilir ve akış hızı ile oluşan voltaj arasında lineer bir ilişki 

olduğu görülür.

Elektrotlar ile algılanan voltaj sinyalleri bir sinyal dönüştürücü ile anlaşılır hale getirilir.

.

Elektromanyetik Debimetreler

Bağlantı flanşı

Bobin

İç kaplama

Elektrot



ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

ETRANS-M 

Genel Teknik Spesifikasyon Özellikler

Programlanabilen düşük frekans kare dalga manyetik alan uyarımı ile okuma kararlılığı ve

düşük enerji tüketimi.

16 bit mikro işlemci kullanımı ile yüksek entegrasyon ve doğruluk sağlanması.

Tümü ile dijital işlem sayesinde gürültüye yüksek direnç ve güvenilir ölçüm.

Düşük EMI anahtarlamalı güç kaynağı ile geniş besleme gerilim aralığı, yüksek verimlilik

ve düşük sıcaklık artışı.

Kullanıcı ile dost işletim önyüzü.

Yüksek çözünürlüklü arkadan aydınlatmalı LCD gösterge ile -20 ile +80 °C arasında

çalışma.

Düz ve ters yönde akış okuma yeteneği.

Birbirinden bağımsız 10 haneli üç toplayıcı ile ( düz, ters ve net düz toplamlar ) sayaç

lama ve faturalamaya uygun tasarım.

14400 bps iletişim ile 2 km mesafeye kadar destekleme.

‘’Değişim hızı sınırlama’’ teknolojisi ile akış sinyalindeki keskin elektriksel gürültünün

ortadan kaldırılması, gösterge ve çıkışlarda kararlılık sağlanması.

Toplayıcının uzaktan kontrol fonksiyonu ile sayma işleminin başlama ve durdurulmasının

bir kontak vasıtası ile mümkün kılınarak kalibrasyon, senkronizasyon yada dolum

süreçlerinin denetim altına alınması.

Sistemin kendi kendine muayene etme fonksiyonu.

Kompakt (primer üzerinde) yada ayrık (duvar tipi) iki model seçimi.

IP68 debimetre gövdesi.

IP67 debimetre elektronik ünitesi.

İngilizce ve Türkçe gösterge ve programlama seçeneği.

Elektriksel iletkenlik ihtiyacı; Su için 20/µS ve yukarısı diğer sıvılar için 5/ µS ve yukarısı.

Teknik Bilgi



ELEKTRONİK ÜNİTE

Besleme 

Enerji Tüketimi 

Haberleşme

Çıkış

: Standart 85-265 V AC 45-65 Hz 

Opsiyon 16-30 V DC

Opsiyon Güneş enerjisi

: <15W

: RS485 / HART(Opsiyonel ) Konfigüratörle programlanabilir.

: Standart (4-20 mA, frekans, pulse)

  Lojik çıkış 1 (Akış yönü ) Lojik çıkış 2 (Yüksek akış)

Koruma Sınıfı

Gösterge

Totalizör Kablo 

Bağlantısı

Özteşhis&İkaz

: IP 67

: 3x10 LCD gösterge

: 3 adet birbirinden bağımsız totalizör

: M18x1,5

: Bobin ikazı , Boş hat ikazı, Elektrot ikazı, Min-maks debi ikazı

Teknik Bilgi

1- Duvar Tipi Elektronik Ünite 2- Kompakt Tipi Elektronik Ünite

Ölçüm Büyüklüğü 
Kalibre edilen Cihazlar Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları

Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş 
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)

Açıklamalar

30m³/h<Q<700m³/h
30m³/h<m<700m³/h

(15-30) ° Su %0,14

Kütlesel Debi
Ölçüm Sistemi

Uygulanan Standart:
TS EN ISO 4064-2,

Madde 7,4Hacimsel ve 
kütlesel sıvı

debisi Referans Debimetre 
Sistemi,

Uygulanan Standart:
TS EN ISO 4064-2,

Madde 7,4

%0,2030m³/h<Q<700m³/h
30m³/h<m<700m³/h (15-30) ° Su



MALZEME

Sensör Gövdesi

: YLZ-E 110 Karbon Çelik

YLZ-E Karbon Çelik 

YLZ-E 410 Karbon Çelik 

YLZ-E 610 Paslanmaz Çelik 

YLZ-E 810 Paslanmaz Çelik

Flanşlar : Standart Karbon Çelik

Opsiyon Paslanmaz Çelik

: Paslanmaz ÇelikKlemp/Rakor

Elektrotlar : Standart Paslanmaz Çelik

Opsiyon Hastelloy® C, Titanyum veya Tantalum

: Ebonit (Hard Rubber)

Teflon (PTFE) (DN300 e kadar)

Seramik  (DN15…..DN40)

: Paslanmaz Çelik (Sadece ayrık modellerde)

: Dökme Alüminyum

: Hattın tam dolu olması sağlanmalıdır.

: Minimum 5xDN düz boru mesafesi sağlanmalıdır. 

: Minimum 2xDN düz boru mesafesi sağlanmalıdır. 

: Debimetrenin monte edileceği boru elektriksel olarak yalıtkan 
ise topraklama halkası kullanılmalıdır.

Teknik Bilgi

YLZ-E 110 YLZ-E 410 YLZ-E 610  YLZ-E 810
(Teflon PTFE Kaplama) 

YLZ-E
 (Ebonit Kaplama)  (Teflon PTFE Kaplama) (Teflon PTFE Kaplama)    (Seramik İç Gövde)

İç Kaplama

Bağlantı Kutusu

Konvertör Kutusu

MONTAJ KOŞULLARI

Hat Doluluğu

Giriş

Çıkış 

Topraklama Halkası



Teknik Bilgi

DEBİMETRE SEÇİMİNDE TEMEL KRİTERLER

Çap Seçimi: Cihazın optimum çalışma aralığı 1-3 m/s akış hızıdır. Maksimum ölçüm aralığı ise

±12 m/s dir. Debimetre seçiminde yeni hat kuruluyor ise;

Optimum debi-çap ilişkisi 2,825x10-3xD²<Q<8,475x10-3xD²

Maksimum debi-çap ilişkisi 0,0339xD²<Qmaks bağıntıları ile tespit edilebilir.

D: İç çap (mm), Qmaks: Maksimum debi (m³/h)

eşitlikleri ile hat çapı belirlenebilir.

İç Kaplama Seçimi : İç kaplama proses sıcaklığına, prosese ve akışkan türüne göre seçilir.

Hijyenik uygulamalarda teflon kaplama tercih edilmelidir. Teflon, kimyasal direnci yüksek

olmasının yanında 180 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Bu özelliği sayesinde de CIP/SIP

“Yerinde temizlik ve yerinde sterilizasyon” uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Proses

sıcaklığı maksimum 80 °C olan proseslerde ise ebonit kaplama tercih edilebilir.

Elektrot Seçimi : Su ve evsel atık su uygulamalarında paslanmaz çelik elektrot

kullanılmaktadır. Akışkanın özelliklerine göre uygun elektrot seçilmelidir.

Basınç Sınıfı : Cihazın basınç sınıfı maksimum proses basıncına göre belirlenmektedir. Cihaz

talep edilirken proses basıncı belirtilmelidir.

Tasarım : Cihazın sinyal dönüştürücüsü, dolayısıyla da ekranı bütünleşik (kompakt) veya ayrık

(remote) model olabilir. Debi bilgisi cihazın ekranından takip edilecek ise ve cihazın konumu

kolay ulaşılabilir değil ise ayrık model tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklarda ayrık model tercih

etmek sinyal dönüştürücüyü güvence altına almak için daha doğru bir tercih olacaktır. Tercih

yaparken bütünleşik modelin daha ekonomik olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bağlantı Şekli: Standart bağlantı şekli flanşlı bağlantıdır. DIN, ANSI ve JIS formalarına uygun

flanş kullanımı mümkündür. Ancak başta gıda ve ilaç endüstrisi olmak üzere bazı proseslerde

klemp veya rakor bağlantı da tercih edilebilmektedir.

Besleme : Debimetrenin elektrik beslemesi 85-265 V AC, 16-30 V DC olarak seçilebilir. Ayrıca

elektrik şebekesine uzak olan alanlarda veya ekolojik uygulamalarda güneş paneli ile besleme

mümkündür.



İlaç ve gıda sektörlerindeki gibi tüm steril uygulama ihtiyaçları için bir çok farklı proses
bağlantı alternatiflerine sahip sandviç tip akış sensoru, Debimetre gövdesi paslanmaz 316
özelliğinde olup iç kaplaması teflon (PTFE) dir.

L

H

C

L H C

DN15 180 250 100

DN20 180 250 100

DN25 180 250 114

• Klemp Bağlantı,
• Rakor Bağlantı,
• Diğer Bağlantı çeşitlerini sorunuz.

YLZ-E 610  Gıda Tipi Bağlantılı

Bağlantı Çeşitleri

YLZ-E 610R YLZ-E 610K



Özel olarak hacimsel dolum makinaları için geliştirilen, seramik sensörlü ve küçük hacimli
sandviç tip akış sensörlü.

L H M

DN15 120 185 135

DN25 120 195 135

DN40 120 205 135

YLZ-E 810  Seramik İç   Gövdeli

Bağlantı Çeşitleri

M

H

L

• Klemp Bağlantı,
• Rakor Bağlantı,
• Diğer Bağlantı çeşitlerini sorunuz.



Nominal çap Boyutlar ( mm )

Yaklaşık ağırlık 
( kg )DN

STANDART
PN

( bar )

L 

H ØDIN ISO

25 40 54 54 150 66 1,75

40 40 78 78 160 82 2,75

50 40 100 100 170 101 4,25

80 40 150 150 180 130 5,75

100 40 200 200 200 156 10,50

L

H

1- Duvar Tipi Elektronik Ünite 2- Kompakt Tipi Elektronik Ünite

YLZ-E 110  Teflon (PTFE) İç Gövde

YLZ-E 110 Sandviç tip ekonomik bir model olup iç kaplaması teflon (PTFE) dir.
Duvar tipi ve kompakt seçenekler mevcuttur.



Nominal çap Boyutlar ( mm )

Yaklaşık ağırlık 
( kg )DN

STANDART
PN

( bar )
*

L 

H ØDIN ISO

15 40 150 150 125 95 4,00

20 40 150 150 125 105 4,50

25 40 150 200 141 115 5,00

32 40 150 200 157 140 6,00

40 40 150 200 166 150 7,00

50 40 200 200 185 165 11,00

65 16 200 200 199 185 12,00

80 40 200 200 209 200 14,00

100 16 250 250 237 220 15,00

125 16 250 250 266 250 19,00

150 16 300 300 299 285 22,00

200 10 350 350 357 340 34,00

250 10 400 400 405 395 48,00

300 10 500 500 455 445 58,00

350 10 500 550 507 505 78,00

400 10 600 600 563 565 101,00

450 10 600 ** 613 615 111,00

500 10 600 ** 667 670 130,00

600 10 600 ** 777 780 165,00

700 10 700 ** 893 895 248,00

800 10 800 ** 1009 1015 331,00

900 10 900 ** 1111 1115 430,00

1000 10 1000 ** 1221 1230 507,00

1200 10 1200 ** 1325 1455 625,00

* Diğer basınç değerleri için lütfen danışınız,

** Ebatları sorunuz,

*** Haber vermeksizin boyutlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ebatlar

L

H



YLZ-EM Montaj Kuralları 

Tam Dolu Olmayan Tesisatlar 

 -3D  

Tam Dolu Olmayan Tesisatlar 

Montaj Pozisyonları 

5 D ____.j 



YLZ-E Montaj Kuralları 

Titreşimden Kaçının 

Manyetik Alandan Kaçının 

Bükümlü Borularda Kurulum 



YLZ-E Montaj Kuralları 

Bükümlü Borularda Kurulum 

Açık Uçlu Hatlarda Kurulum 

Kontrol Vanası İle Kurulum 



YLZ-E Montaj Kuralları 

Havalandırma 
Noktası 

Sm 

Hava Tahliye İle Kurulum 

Pompa İle Kurulum 

Topraklama Bağlantısı 



DEBİMETRE KALİBRASYON        LABORATUVARI

Laboratuvar Hakkında Genel Tanıtım

Debimetre Kalibrasyon Laboratuvarı, sıvı debi ölçümlerini gerçekleştirmek amacıyla
kurulmuştur.

Laboratuvar dışındaki 50 ton su kapasiteli havuzdan muhtelif debi ve basınçtaki frekans
kontrollü pompa ve 3 adet değişik çaplardaki referans debimetrelerin kullanımı ile 700 m3/h
üst sınırlara kadar % 0,18 ile %0,55 arasında değişen belirsizlik değerleri ile kalibrasyon
yapılabilmektedir.

Debimetre Kalibrasyon Laboratuvarı        Kalibrasyon Yöntemleri

• Tartım Sistemi İle Kalibrasyon
• Referans Debimetre İle Kalibrasyon



Uygulamalar



Uygulamalar



Uygulamalar

Sayaç Kalibrasyon Standı  DN2,5….DN40
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