
Mätning av flöde och vattenkvalité i avloppsnätet blir enklare. Isco:s monteringsverktyg möjliggör montage av 
mätgivare från marknivån. Detta sparar kostnader och eliminerar riskerna med att klättra ner i brunnar.

Skaftdelarna kan kombineras för att nå så djupt som 4,6 meter ner i brunnar.

Montageverktyget kan användas med följande Isco flödes- och parametergivare:

•	 Area/hastighetsgivare

•	 Dränkta	tryckgivare

•	 Bubbelrör

•	 pH	givare

•	 Syregivare

•	 Temperaturgivare

Även icke Isco givare kan användas tillsammans med montageringarna men då kan en viss tillpassning vara 
nödvändig.

Snabb och enkel att använda

Montageverktyget består av montageringar och ett sektionerat montageskaft.

Montageringar finns för rör med diameter 150, 200, 250, 300 och 380 mm.

Enkelt att montera

Sätt fast sensorn som skall användas i montageringen, sätt fast ringen på skaftets nedre del och sänk ner 
den i brunnen. Dra i linan för att minska ringens diameter så att den kan föras in i röret uppströms. När ringen 
är på plats, släpp linan så att ringen expanderar och trycks mot rörets innervägg och hålls på plats. Ta bort 
skaftet.

Enkelt att demontera

Dra i linan för att klämma ihop ringen så att 
den lossnar.
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Tekniska data

Montageringar
Tillgängliga storlekar Ø 150, 200, 250, 300 och 

380 mm

Längd på lina 5,5 m

Vikt (300 mm ring och 
lina) 2,7 kg

Material Stål SIS 2331, 
Polyoximetylen (POM), 
Polypropen lina

Passande Isco givare Area/hastighetsgivare 
Bubbelrör, pH-, syre- och 
temp-givare

Sektionerat montageskaft
Max längd  (monterad) 5,4 m

Max brunnsdjup (ungefär) 4,6 m

Max längd (omonterad) 0,9 m

Max vikt 2,9 kg

Material Anodiserad aluminium, 
Stål SIS 2333, 
Polyoximetylen (POM)

Beställningsnummer
SLIT monteringsverktyg med skaftdelar 603204012

Monteringsringar (inkl. lina)

SLIT monteringsring 4’’, 95-115 mm 605314307

SLIT monteringsring 6’’, 135-160 mm 603204014

SLIT monteringsring 8’’, 180-215 mm 603204015

SLIT monteringsring 10’’, 230-260 mm 603204016

SLIT monteringsring 12’’, 275-310 mm 603204017

SLIT monteringsring 15’’, 340-370 mm 603204018

SLIT hållare för A/V-givare SVB1254

SLIT hållare för A/V-givare

SLIT monteringsverktyg  
med skaftdelar och  
SLIT monteringsring
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Instrument

Max längd 5,4 m Sektionerat 
montageskaft

Sensorkabel

Lina

Monteringsring
Sensor

Flöde


