Persbericht

Nieuwe VPFlowScope In-line 3/8 inch: Meet lage flows tot
50 l/min
Delft, 18 Januari 2021
VPInstruments,
fabrikant
en
wereldwijde
leverancier
van
instrumentatie
en
monitoringssystemen voor perslucht en gassen,
biedt nu een nieuwe innovatieve versie van haar
VPFlowScope In-line. Deze VPFlowScope In-line 3/8
inch is de perfecte oplossing voor het meten van
een laag debiet voor zowel perslucht als zuurstof, in
een buisdiameter van ongeveer 3/8 inch. Met deze
flow meter verzamel je alle data die nodig is om je
zuurstof en/of perslucht verbruik te optimaliseren.
De VPFlowScope In-line 3/8 inch kan zowel het debiet, het totale debiet, als de temperatuur
tegelijkertijd meten. Het verbinden met VPVision of een ander energie monitoringssysteem is zeer
eenvoudig via de Modbus of analoge outputs.
De flow meter is compact en installatie is simpel. Verder heeft de VPFlowScope In-line 3/8 inch een 2regelig TFT-display met actuele meetdata ; deze geeft de gebruiker in één oogopslag direct inzicht. De
actuele data geeft je de mogelijkheid om jouw lucht en zuurstof systeem te optimaliseren, verbruik te
verminderen en kosten te drukken.
Over VPInstruments
VPInstruments biedt industriële klanten gemakkelijk inzicht in energiestromen. Wij geloven dat
industriële energiemetingen en monitoring gemakkelijk en inzichtelijk moeten zijn, om besparingen
en optimalisaties mogelijk te maken. VPInstruments’ flowmeters worden gekalibreerd in een stateof-the art kalibratie faciliteit. Onze kalibratie banken worden onderhouden volgens ISO 9001 en is
traceerbaar naar National Standards.
De producten van VPInstruments worden aanbevolen door vooruitstrevende energie professionals
wereldwijd. Ons product portfolio biedt een complete oplossing voor het meten en monitoren van
perslucht flow, gas flow en elektriciteitsverbruik. Ons monitoringssysteem VPVision kan worden
toegepast op verschillende utiliteiten en bied een overzicht van waar, wanneer en hoeveel energie
kan worden bespaard. Onze producten zijn wereldwijd verspreid en toepasbaar in verschillende
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industriële markten, waaronder automobiel, glas, metaal, voedsel en drank, en consument goederen.
Start nu met energie besparen en neem vandaag nog contact met ons op.

----------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VPInstruments
Tran Khanh Trang – tran.khanh.trang@vpinstruments.com
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft
Tel. +31 (0)15 213 1580
Internet: www.vpinstruments.com
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