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LIQUID CONTROLS-MITTARIT 

LÄPIVIRTAUSMITTARIT 

ALKOHOLIT GLYKOLI LATEKSI NESTEM.TYPPI 

AMMONIAKKI HAPOT LIIMAT NESTESOKERI 

ASETONI HARTSIT LIUOTTIMET POLYOLI 

BENSIINI HEDELMÄMEHUT LENTOPETROOLI SIIRAPPI 

BITUMI  HUNAJA LYSOLIT  STYREENI 

DIESEL   ISOSYANAATTI MAALIT SUKLAAMASSA 

ETIKKA   KLORIDILIUOKSET MELASSI TOLUEENI 

FREONIT  LAKAT NESTEM.HAPPI ÖLJYT 

FORMALIINI  KSYLEENI NESTEKAASU VESI 

LIQUID CONTROLS –mittarit mittaavat  ja  
annostelevat lähes kaikkia nesteitä, esim.: 

Liquid Controls-mittareiden tekniset tiedot:   

Läpivirtaus  20 - 3800 I/min.  

Max. käyttöpaine  10,5 - 100 bar  

Putkiyhteet 1"-6"  

Tarkkuus parempi kuin +/- 0,20% 
Kaikki koot vakauskelpoisia   

Rakennemateriaalit:  

Mittapesä ja roottorit:  Tiivisteet:  Runsaasti lisälaitteita:  

alumiini  

valurauta  

pallografiittivalurauta  

teräs  

haponkestävä teräs  

pronssi  

Buna-N   
Viton   
Teflon   

suodatin ja ilmanerottaja  

kuitinleimaaja  

esivalitsija ja venttiili  

lämpötilakompensaattori  

pulssianturi ja mikrokatkaisijat sähköisiä toi-
mintoja varten  

mekaaninen virtausnopeusmittari  

takaiskuventtiili   
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Toimintaperiaate:  
Mittapesässä pyörii 3 roottoria, keskusroottori ja 2 sivuroottoria. Roottorit on kytketty toisiinsa 
hammaspyörillä siten, että keskusroottori pyörii puolta hitaammin kuin sivuroottorit. Roottorit  
eivät pyöriessään kosketa pesää eivätkä toisiaan, joten tästä seuraa huomattavia etuja:  

herkästä pyörimisliikkeestä johtuen on painehäviö pieni 

erittäin pieni pinta-ala liikkuvien ja kiinteiden mittarin osien välillä, joten nesteen viskositeetin 
aiheuttama kitka on vähäinen 



LectroCount-laskija 
 
AmerikkalaisellaLectroCount-laskimella voitte valita 
yksinkertaisesta yhden tuotteen mittarista aina lämpöti-
lakompensoituun neljän tuotteen ja  kahden pumpun 
järjestelmään ennakkovaraajalla, printterillä ja tietoko-
neyhteydellä. Lectro Count‑mittalaitteella on Inspecta 
Oy:n tyyppitarkastustodistus (tunnus 118921/00).  

 MEKAANISET LASKIJAT 

MEKAANISET JA ELEKTRONISET LASKIJALAITTEET 
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LCR-TE550 elektroninen laskijalaite 

Eurooppalainen LCR-TE550 elektroni-
nen laskija on täysin ohjelmoitavissa ja se voidaan 
asentaa mihin tahansa mittariin, josta saadaan puls-
sisignaali. Laskija asennetaan joko suoraan mittariin tai 
kaukoasennuksena esim. terminaalin valvomoon. 
 
LCR-TE550-laskijalaite on  ATEX -hyväksytty.  
SAMPI on saanut MID-sertifikaatin (Measuring Instru-
ments Directive)  LCR-TE550 pääkomponenttien järjes-
telmille.  
 
LCR-TE550 sisältää kaikki nesteiden mittaus- ja kontrol-
litoiminnot, joiden edellytetään olevan useimmissa kehit-
tyneissä lastausjärjestelmissä. 

 
Mekaaninen laskija  
 
SAMPI/LCE  tarjoaa laajan valikoiman laitteita proses-
sien kontrolloimiseen mekaanisesti. Mekaaninen laski-
ja  on taloudellinen ratkaisu ja  helppo asentaa  tiedon 
tarkkailua  ja rekisteröintiä varten.  Helppokäyttöisyy-
den lisäksi mekaanisissa  toiminnoissa on seuraavia 
etuja:  

laaja ja selkeä  numeronäyttö 

helppo asentaa  

yhteensopivuus minkä tahansa mittarin kanssa 

tarkka mittaustulos 

mahdollisuus muuttaa mihin tahansa nesteiden ja 
kuivien aineiden mittausyksikköön (gallona, litra, jne.)  

ei tarvitse sähkövirtaa  

laaja valikoima varaosia 
 

LIQUID CONTROLS MITTARIKOKONAISUUTEEN KUULUU  
JOKO MEKAANINEN TAI ELEKTRONINEN LASKIJALAITE   

ELEKTRONISET LASKIJAT 



ELEKTROMAGNEETTISET LÄPIVIRTAUSMITTARIT, LCMag 

LÄPIVIRTAUSMITTARIT 
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Liquid Controls LCMagTM 
Elektromagneettinen läpivirtausmittari 

sähköä johtaville nesteille (min. 5μs/cm) 

  

Helppo asentaa ja käyttää 
Ei liikkuvia osia 
Lähes huoltovapaa 

Painehäviö lähes nolla 
Nesteen ominaisuudet eivät 
vaikuta tarkkuuteen 

HMS 2500 

HMS 2410 

 

Tyyppilliset käyttöalueet:  vesi, jätevedet, lietteet, emulsiot, lateksimaalit,  
    nestemäiset lannoitteet, maitotuotteet, hiivat, herat,  
    paistinliemet, kastikkeet, oluet, viinit, virvoitusjuomat  
    ja mehut. 
 

     HMS 2410 mittari on 3A sertifioitu. 
 

HUOM! Ei sovellu öljypohjaisille nesteille, liuottimille eikä alkoholille. 

Tekniset tiedot HMS 2500 HMS 2410 

Koot: 25—1800 mm 25—100 mm 

Virtaama-alue: 30—1.500.000 l/min 30—4.500 l/min 

Yhteet:  ANSI laipat TC-laippaliitin 

Paineluokat: 150—300 ANSI 

Tarkkuus: +/- 0,2 % 

Toistuvuustark-
kuus: 

0,1 % 

Materiaalit: 

Runko: maalattu hiiliteräs, ruostumaton teräs AISI 304 tai haponkestä-
vä teräs AISI 316.  
Elektrodit: haponkestävä teräs AISI 316, Hastelloy B, C tai Titaani. 
Sisävuoraus: PTFE (Teflon), Eboniitti, EPDM tai Polypropyleeni. 



  FAURE HERMAN-TURBIINI-LÄPIVIRTAUSMITTARIT, HELIFLU 
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LÄPIVIRTAUSMITTARIT 

1. 

4. 
2. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELIFLU TZN 
 
Läpivirtaus:  0,6 – 6000 m³/h  

Yhteet:   ½” - 20” 
Viskositeettialue: 0,1 – 350 cSt 
Tarkkuus:   +/- 0,15 % 

 
1. Mittarissa on ainutlaatuinen ruuvimainen turbiinisiipi, 
    jonka ansiosta mittari on tunnoton mitattavan aineen 
    ominaispainon ja viskositeetin vaihteluihin. 
2. Erikoisrakenteinen irrotettava kalibroitu turbiiniyksikkö. 
3. Laakerien materiaali Tungsten Carbide tai muita materiaaleja. 
4. Päällerakennettu ”EEXd” tai ”EEXia” -suojattu anturi. 
 
HELIFLU CTA 
 
Läpivirtaus:  CTA 20: 6 – 20 m³/h 
   CTA 100:   70 – 100 m³/h 
Tarkkuus:  CTA 20: +/- 1 % < 10 cSt, +/- 2% < 25 cSt 
   CTA 100:  +/- 0,5 % < 10 cSt, +/- 1% < 25 cSt 
Max paine:                16 bar  
Viskositeettialue:  1 – 23 cSt 
Putkiyhteet:  CTA 20: sisään: 1” BSP sisäpuolinen kierre 
     ulos:     1” BSP ulkopuolinen kierre 
   CTA 100: sisään: 2” BSP sisäpuolinen kierre 
     ulos:     2” BSP ulkopuolinen kierre 
 
HELIFLU TCN 
 
Läpivirtaus:  3 – 30 m³/h 
Tarkkuus:  +/- 0,3 % 
Viskositeettialue:  1,5 – 20 cSt 
Putkiyhteet:   100 mm/3,93” laipat 
 
HELIFLU TLM-C 
 
Läpivirtaus:  7 – 70 m³/h (purku, vapaa pudotus) 
   - 150 m³/h (lastaus, paineella) min 1 m³/h 
Tarkkuus:  +/- 0,25 % (7 – 70 m³/h) 
Putkiyhteet:   131 mm/5,16” laipat 
 
HELIFLU TCX 
 
Läpivirtaus:  1 – 10 m³/h  - 300 – 3000 m³/h 
Yhteet:   DN 25 – DN 300 
Tarkkuus:  +/- 0,15 % - +/- 0,50 % 
Viskositeettialue:  0,6 – 75 cSt 
 
 
Runko ruostumatonta terästä AISI 316 tai muuta materiaalia. 
 
Muut mittarityypit: 
 
Toimitamme myös ultraääni-läpivirtausmittareita sekä massamäärämittareita (Coriolis-mittari). 
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TEOLLISUUSPUMPUT 

LAMELLIPUMPUT 

 

 

 
 
BLACKMER-pumput soveltuvat lähes kaikille nesteille.  
 
Seuraavassa luettelossa on mainittu vain osa tärkeimmistä:  
ammoniakki, asetoni, bensiini, bitumi, freonit, hartsit, hunaja, isosyanaatti, lakat, lateksit, liimat, liuotti-
met, maalit, melassi, nestekaasut, polttoöljyt, polyoli, siirappi, suklaa, viskoosi, öljyt.  
 
Toimintaperiaate 
Itseimevä Blackmer-lamellipumppu siirtää aina saman määrän nestettä yhtä roottorin kierrosta koh-
den. Oheinen kuvasarja havainnollistaa pumpun toimintaperiaatteen.  
 

Lamellit siirtyvät imuvaiheessa  
ulos keskipakovoiman ja työntö- 
tankojen avulla ja neste täyttää 
avautuvan tilan.    

Neste siirtyy lamellien välissä 
imupuolelta painepuolelle. 

Lamellit painuvat takaisin  
uriinsa ja neste puristuu  
ulos pumpusta. Roottorin  
epäkeskeinen sijoitus estää  

   paluuvirtauksen.  



TEOLLISUUSPUMPUT 

2. Laiteosasto 

 
BLACKMER-pumppujen 
 
1. PUTKIYHTEET 
 
1"-8" (DN 25-200), vastalaipat joko kierteellä tai hitsattavia. Pesä käännettävissä oikea- tai vasen-
kätiseksi.  
 
2. KAPASITEETTI 
 
Blackmer-pumput kattavat kapasiteettialueen 0 - 8400 I/min. pumpattavan viskositeetin ollessa  
< 1050 cSt. Viskositeetin ollessa suurempi on käytettävää kierroslukua laskettava, jolloin pumpun 
kapasiteetti alenee. Liukurengastiivisteisillä pumpuilla on maksimiviskositeetti n. 21000 cSt, poksi-
tiivisteisillä pumpuilla maksimiviskositeetti n.108000 cSt. 
 
3. PAINE JA LÄMPÖTILA 
 
Valmistajan suositus maksimipaineeksi on useimmille pumpputyypeille 150 PSI eli n. 10,5 bar. 
Maksimilämpötila on pumpputyypistä riippuen 150°C – 260°C.  
 
4. KIERROSLUKU JA TEHONTARVE 
 
Sopiva kierrosluku on valittava kunkin pumpun "käyrälehdeltä" ottaen huomioon kaikki käyttöolo-
suhteet. Erityisesti on varottava liian korkeaa kierroslukua olosuhteissa missä imupuolella voi syn-
tyä kavitaatiota. Pumppujen ottama teho kullakin kierrosluvulla riippuu pumpattavan nesteen visko-
siteetista ja työpaineesta. Tehon tarve luetaan myös edellä mainitulta käyrälehdeltä.  
 
5. MATERIAALIT 
 
Vakiorakenteena valurauta, alumiini tai haponkestävä teräs AISl 316. Lamellit fiiberiä (dura vane), 
pronssia tai valurautaa, tiivisteet eri kumilaaduista tai teflonista. Akselitiivisteenä kiristettävä poksi-, 
huuli- tai liukurengastiiviste.  
 
6. LAAKERIT 
 
Blackmer-pumppujen roottori on laakeroitu kahdella reilusti mitoitetulla kuulalaakerilla tai pumpat-
tavan nesteen voitelemilla liukulaakereilla.  
 
7. YLIPAINEVENTTIILIT JA LÄMMlTYSVAlPAT 
 
Blackmer-pumput on varustettu jousikuormitteisella säädettävällä paineenrajoitusventtiilillä, joka 
tasaa paineiskut ja estää moottorin ylikuormittumisen. Pumpattaessa nesteitä, jotka viskositeettin-
sä puolesta vaativat lämmitystä, voidaan pumpun pesä varustaa höyry- tai  
kuumaöljylämmitystä varten lämmitysvaipoilla.  
 
8. SUODATIN 
 
Pumpattaessa epäpuhtaita nesteitä on pumpun edessä käytettävä suodatinta, maksimi 250  
mikronia. Suodatin on saatavissa kaikkiin malleihin.  

 

 

LAMELLIPUMPUT 
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BLACKMER-pumppujen huolto 
 
Blackmer-pumput ovat rakenteeltaan yksinkertaisia. Huolto- ja kunnossapitotoimet eivät vaadi eri-
koistyökaluja. Tärkein normaalihuoltotyö - kuluneiden lamellien vaihto - voidaan helposti tehdä ken-
tällä. Pumppua ei tarvitse irrottaa putkistosta eikä roottoria pumpusta. Täydellistä huoltoa varten ovat 
Blackmer-pumput helposti irrotettavissa alustastaan, sillä jo 2" putkikoosta alkaen putkiyhteet ovat 
laipalliset ja pumppu päästään aina vetämään pois putkien välistä.  

 

 

 

TEOLLISUUSPUMPUT 

LAMELLIPUMPUT 
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ITSEIMEVÄT KESKIPAKOPUMPUT 

 

HAMMASPYÖRÄPUMPUT 

TEOLLISUUSPUMPUT 

Pumput lentokonetankkaukseen 

Cucchi hammaspyöräpumput soveltuvat monille  
nestemäisille tuotteille mm. öljy, polttoöljy, esilämmitetty 
vaseliini, liima, hartsi, melassi, siirappi jne.  
 

max viskositeetti 100000 cps 

kokoluokat ½" - 3", kapasiteetti 5 - 600 l/min 

max paine 10 bar 

lämpö max +300°C   

pumpun materiaalit: valurauta, pronssi ja  
  SS AISI 316 

pumput saatavissa myös jousikuormitetulla yli-
paineventtiilillä 

tiivisteet joko liukurengas- tai poksitiivisteitä 
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BENSIININ VASTAANOTTOPUMPPU 

Pumppuyksikkö BLACKMER TXD2  
 

sähkömoottorilla VEM 3,5 kW / 750 rpm 

pumppuyksikkö on ATEX-hyväksytty 

tuotto: 280 – 295 l/min, 3 bar välipaineella 

yhteet: 2” sisäpuolinen kierre, NPT  
 

alusta U-100 rautaa, korkeus 100 mm 

pumpun korotus n. 60 mm alustasta 

kiinnitysreiät:  13 mm, 830 mm x 300 mm 

pumppuyksikön paino: n. 144 kg 



 

Nesteiden kuormaukseen 
 
Lastausvarret on suunniteltu toimimaan 
vaihtelevissa, vaikeissa sääoloissa. Päämiehemme suun-
nittelee ja valmistaa varret tarpeidenne mukaisiksi. Varret 
ja nivelet saatavina 2" - 8" koossa.  
Rakennemateriaalit: teräs, ruostumaton teräs (AISI 304), 
haponkestävä teräs (AISI 316), alumiini, pronssi.  
Irtonivelet laipallisina porattuina halutun normin mukaan. 
Myös sisäkierteellisinä tai hitsattavina.  
 
 
 

PAINE-EROMITTARIT  

LASTAUSVARRET 
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PAINE-EROMITTARIT  

 
Lastausvarret jousipalautteisina tai vastapainolla  
 
Lastausvarsia käytetään esim. säiliöautojen ja junavaunujen lastaukseen. Varret ovat joko hydrauli- tai 
käsikäyttöisiä sekä ylä- että alatäyttöjärjestelmiin. Käsiteltävinä tuotteina voivat olla mm. öljyt, polttoai-
neet, bitumi, kemikaalit ja elintarvikkeet.  
 
Varsiin on saatavana runsaasti eri lisävarusteita,  mm.  

ylitäytönestin 

ala- tai yläasennon lukituslaite  

"kuolleen miehen" venttiilit 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gammon Technical Products Inc. on erikoistunut ilmailupolt-
tonesteiden käsittelyyn tarvittaviin laitteisiin.  
 
Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. maadoituskaapelit ja ‑kelat, 
paine-eromittarit, polttoaineiden näytteenottolaitteet (kiinteät 
ja siirrettävät), säiliövarusteet, vesipastat.  
 
Lisäksi laaja valikoima eri adaptereita, liittimiä, venttiilejä, 
käsikirjoja, merkintätarroja ym.  

 
Gammon Gauge paine-eromittari 

alumiininen tai ruostumaton runko 

max paine 21 bar  

lämpötila-alue –40°C ... +70°C   
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Maadoituskaapelikelat ML-700-50R (15,24 m), 
ML-2930-14 (23 m) tai ML-3416-2 (30 m). 
 
 
 

LETKU– JA KAAPELIKELAT 

Letkukeloja polttoaineiden sekä teollisuuden erilais-
ten nesteiden ja kaasujen käsittelyyn; myös ruostu-
mattomasta teräksestä. 
 
Keloille sopivat sekä kumi- että muoviletkut alkaen  
Ø ¼” aina Ø 10 ” asti.  
 

LETKUKELAT 

MAADOITUSKAAPELIKELAT 

Kelat ovat joko avoimia tai koteloituja käsi-, sähkö-,  
ilma– tai hydraulikäyttöisiä sekä jousipalautteisia. 
 
 

Letkukelat vasemmalta oikealle: 
juomaveden, pilssiveden,  
kevyen polttoöljyn ja raskaspolttoöljyn kelat. 

 

Letkukelakaappi 
 
Ylhäällä vasemmalla: juomaveden letkukela, 
oikealla pilssiveden letkukela. 
Alhaalla vasemmalla: kevyen polttoöljyn letkukela, 
oikealla raskaan polttoöljyn letkukela. 



PALJETASAAJAT 
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TEKNISET TIEDOT:   

Ulkokumi:  otsoninkestävä EPDM  

Sisäkumi:  butyyli/EPDM -sekoite  

Vahvikkeet: EPDM-pinnoitettu nylon-tekstiilipunos 

Joustoalue: aksiaalinen/radiaalinen +/- 30 mm 

Lämpötila-alue: -40°C ...+90°C , ERV-ROTEX+110°C   

TEKNISET TIEDOT:   

Ulkokumi:  kloropreeni  

Sisäkumi:  valkoinen nitriili  

Vahvikkeet:  nylon  

Joustoalue:  aksiaalinen/radiaalinen +/- 30 mm  

Lämpötila-alue:  -40°C ...+80°C 

TEKNISET TIEDOT:   

Ulkokumi:  hypalon  

Sisäkumi:  hypalon  

Vahvikkeet:  nyIon  

Joustoalue:  aksiaalinen/radiaalinen +/- 30 mm  

Lämpötila-alue:  -40°C ... +90°C  

TEKNISET TIEDOT:  

Ulkokumi:  kloropreeni  

Sisäkumi:  nitriili (Buna-N)  

Vahvikkeet:  nitriilipinnoitettu nylon-tekstiilipunos  

Joustoalue:  aksiaalinen/radiaalinen +/- 30 mm  

Lämpötila-alue: -40°C ...+90°C  

VIHERRENGAS  KOOT NS 25-600 
KÄYTTÖKOHDE:  - hapot, emäkset, kemikaalit (max. +80°C)  

               - öljypitoinen kompressori-ilma (max. +90°C)  
                                - erittäin aggressiivisia happoja käsiteltäessä on lämpötilaa alennettava 
 

 

KELTARENGAS  KOOT NS 25-1000 
KÄYTTÖKOHDE:  - öljypohjaiset tuotteet, polttoaineet, maakaasu  
   - korroosioöljypitoiset jäähdytysvesiemulsiot (max+90°C)  
 

 
 

 
PUNARENGAS   KOOT NS 25-1000 
KÄYTTÖKOHDE:  - käyttö- , juoma- , meri- ja jäähdytysvesi 

  - useat kemikaalit, suolaliuokset, tekniset alkoholit ym.  
  - ei sovellu öljypitoisille tuotteille  

VALKORENGAS        KOOT NS 25-600 
KÄYTTÖKOHDE:           - juomavesi, elintarvikkeet  
 
 
 

KAIKISSA PALJETASAAJISSA 
Laipat:     sinkittyä ja keltapassivoitua terästä ST.37 porattuna DIN 2501-normin mukaan, 
                muut laippamateriaalit ja poraukset optiona 
Myös:  teflonvuorattuina sekä alipainetukirenkaalla varustettuina 





Asennus- ja huolto-organisaatio  

BaltControl SIA Riika, LATVIA 
Zalu iela 4, LV-1004 RIGA, LATVIA 
Tel.  +371 7 627 201 
Fax  +371 7 627 201 
GSM +371 29 210 496 
balttcontrol@baltcontrol.lv 

 

 

BaltControl OÜ, EESTI 
Lille 4, 80010 PÄRNU,  ESTONIA 
Tel. +372 44 75540 
Fax +372 44 75541 
GSM +372 5 045688 
baltcontrol@hot.ee 

 

 

HELSINKI     
 
ALAJÄRVI    
 
JOENSUU    
 
JYÄSKYLÄ    
 
KOTKA     
 
LAHTI     
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MIKKELI    
 
OULU     
 
PORI     
 
RIISTAVESI    
 
ROVANIEMI    
 
TAMPERE    
 
TORNIO    
 
TURKU     
 

  

Ky J K Pajarinen 

Veneentekijäntie 6, PL 49, 00211 HELSINKI  

Puh: (09) 681 8880, fax: (09) 6818 8810 

mikes@jkpajarinen.fi, www.jkpajarinen.fi 
 

 

 


