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1. Opis ogólny
Zespó³ przep³ywomierza sto¿kowego typu Gilflo ILVA sk³ada siê z trzech przetworników
zabudowanych na ruroci¹gu oraz wybranego przez u¿ytkownika  urz¹dzenia/systemu do
przetwarzania i wizualizacji wybranych parametrów.
Rysunek obok przedstawia schemat  po³¹czeñ mechanicznych (ko³nierze, rurki impulsowe) oraz
ró¿ne mo¿liwo�ci po³¹czeñ elektrycznych przetworników o sygnale wyj�ciowym  4-20mA z systemami
przetwarzaj¹cymi dane.

Tak wiêc nadajnik sto¿kowy Gilflo ILVA, przystosowany konstrukcyjnie do zabudowy
miêdzyko³nierzowej w ruroci¹gu, jest po³¹czony rurkami impulsowymi z wysokiej klasy przetwornikiem
ró¿nicy ci�nieñ, z którego elektryczny sygna³ 4-20mA (proporcjonalny do przep³ywu objêto�ciowego
p³ynu w ruroci¹gu) przesy³any jest dalej do uk³adu przetwarzaj¹cego. W ten sposób uzyskujemy
zgo³a unikalny, absolutnie oryginalny, zespó³ przetwornika  przep³ywu objêto�ciowego p³ynu, o liniowej
(dziêki sto¿kowemu elementowi ruchomemu) charakterystyce przep³ywu. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿
mo¿liwe zabiegi linearyzuj¹ce sygna³u ju¿ po stronie elektrycznej nie zapewni¹ nigdy efektu linearyzacji
w samym nadajniku sygna³u pierwotnego - w tym przypadku kryzy z ruchom¹, w postaci op³ywowego
sto¿ka, przes³on¹ lub inaczej - zwê¿ki o zmiennym przekroju przep³ywu.

Jak wiadomo sygna³ proporcjonalny do przep³ywu objêto�ciowego p³ynu to zaledwie po³owa
szczê�cia, bowiem tylko przep³yw masowy pozwala systemowi przetwarzaj¹cemu obliczyæ moc
ciepln¹,  tak czêsto po¿¹dany parametr przy pomiarze przep³ywu pary wodnej. Nale¿y zatem uzupe³niæ
instalacjê przep³ywomierza objêto�ciowego o elementy umo¿liwiaj¹ce tzw �kompensacjê� zmian
gêsto�ci, nastêpuj¹cych w realnym procesie technologicznym,  podczas zmian temperatury i ci�nienia
mierzonego p³ynu. Bêdziemy mieli  wówczas do czynienia z przep³ywomierzem masowym a st¹d ju¿
niewielki krok (jedynie obliczeniowy) do pomiaru mocy cieplnej.

Instalujemy zatem bezpo�rednio na ruroci¹gu dwuprzewodowy przetwornik temperatury
typu EL2230 a wykorzystuj¹c plusow¹ rurkê impulsow¹  nadajnika przep³ywomierza, przetwornik
ci�nienia typu EL2600. Uwaga! dwa przetworniki trzeba instalowaæ dla kompensacji zmian gêsto�ci
pary przegrzanej, natomiast dla pary nasyconej wystarczy jeden z nich.

Na schemacie obok pokazano jeszcze dwa zaworki odcinaj¹ce typu F50C, których specjalna
konstrukcja zapewnia w razie potrzeby szczeln¹ izolacjê uk³adu pomiarowego od mierzonego i czêsto
bêd¹cego pod wysokim ci�nieniem p³ynu.

2. Dane techniczne
 Przep³ywomierz Gilflo ILVA dzia³a na zasadzie zwê¿ki pomiarowej o zmiennym przekroju przep³ywu
ze sprê¿yn¹ powrotn¹ i s³u¿y do pomiaru przep³ywu pary nasyconej i przegrzanej a tak¿e wiêkszo�ci
p³ynów przemys³owych(gazów i cieczy).

Wielko�ci   i   przy³¹cza:
DN50, 80, 100, 150, 200

do zabudowy miêdzyko³nierzowej, ko³nierze DIN, PN16, 25, 40

Dopuszczalne parametry:Maksymalne, dopuszczalne ci�nienia i temperatury dla nadajnika
przep³ywu s¹ okre�lone przez konstrukcjê ko³nierzy u¿ytych do zabudowy.
zakres dopuszczalnych temperatur dla samego nadajnika od - 50°C do 450°C
minimalne ci�nienie pracy 0,6 bar m
maksymalna gêsto�æ mierzonego p³ynu 30 centypuazów
Mierniczy standardowy spadek ci�nienia (dla DN200) 500 mbar  (350 mbar)

E

B C

D

A

króæce
impulsowe wymiary [mm]  i ciê¿ar

wym      A   B  C  D  E ciê¿ar
DN50 35 63 130 103 17.5 2.0
DN80 45 78 160 138 22.5 3.9
DN100 61.5 103 208 162 37.5 8.3
DN150 75 134 300 218 37.5 14.2
DN200 85 161 360 273 42.5 23.6
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przetwornik temperatury EL 2230 nadajnik sto¿kowy
Gilflo ILVA

zawór odcinaj¹cy
F50C

zawór blokowy, trójdrogowy
w dostawie z przetwornikiem

przetwornik ci�nienia
EL 2600

przetwornik ró¿nicy
ci�nieñ M610DP
(dla gazów zabudowany powy¿ej
ruroci¹gu)

M 240 G
komputer przep³ywu

dla pary

M 250 G
komputer przep³ywu

dla gazów

separowane wyj�cie
retransmisyjne 4-20mA
wyj�cie sygn. max
wyj�cie sygn. min/impulsowe
wyj�cie komputerowe EIA 232C

separowane wyj�cie
retransmisyjne 4-20mA

separowane wyj�cie
retransmisyjne 4-20mA
wyj�cie sygn. max
wyj�cie sygn. min/impulsowe
wyj�cie komputerowe EIA 232C

centralny system
komputerowy

rejestracji i przetwa-
rzania danych

Zespó³ przep³ywomierza pary, gazów i innych p³ynów przemys³owych w oparciu o
nadajnik sto¿kowy Gilflo ILVA

rurki impulsowe

M 700
wska�nik/licznik

cyfrowy przep³ywu
masowego/objêt.

 po³¹czenia przetworników dwuprzewodowych
o sygnale wyj�ciowym 4-20mA
z czterema ró¿nymi urz¹dzeniami
odczytuj¹cymi / przetwarzaj¹cymi dane
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3. Wytyczne dla zabudowy w ruroci¹gu

Niezawodno�æ dzia³ania przep³ywomierza oraz uzyskanie bardzo wysokiej dok³adno�ci pomiaru
przep³ywu (+,- 1% warto�ci mierzonej) przy imponuj¹cej zakresowo�ci (2,5-100% zakresu
pomiarowego),  w du¿ym stopniu zale¿y od stosowania siê przy monta¿u do zaleceñ zawartych w
niniejszej Instrukcji.
Nadajnik przep³ywu Gilflo ILVA powinien byæ zainstalowany na poziomym odcinku ruroci¹gu. W tej
w³a�nie pozycji ka¿dy egzemplarz nadajnika jest rutynowo kalibrowany w ostatniej fazie produkcji.
Tam, gdzie ze wzglêdów instalacyjnych nie mo¿na dokonaæ zabudowy poziomej, zalecamy odcinek
pionowy �z góry na dó³� uprzedzaj¹c wszak¿e o niewielkim, dodatkowym uchybie pomiarowym.
W ¿adnym wypadku nie nale¿y montowaæ nadajnika Gilflo ILVA w uk³adzie �pod górê�.

                    najlepiej       mo¿e byæ      nigdy !

Lokalizacjê króæców impulsowych pokazuje rysunek poni¿ej.
Zalecamy odleg³o�æ k¹tow¹ króæców 180° i poziom¹ p³aszczyznê zabudowy.

Je�li chodzi o inny, bardzo wa¿ny i czêsto przes¹dzaj¹cy o wyborze typu przep³ywomierza parametr,
minimaln¹, niezbêdn¹ d³ugo�æ prostoliniowego odcinka ruroci¹gu przed i za nadajnikiem to wynosi
ona razem 9D (9 �rednic wewnêtrznych), je�li prostoliniowo�æ przechodzi w ³uk 90°.
Tê i inne, bardziej krytyczne sytuacje oraz zwi¹zane z nimi minimalne, prostoliniowe odcinki przed
nadajnikiem pokazuj¹ rysunki obok.
W celu u³atwienia ewentualnego demonta¿u nadajnika, szczególnie przy zabudowie w istniej¹cym
ruroci¹gu, zalecamy monta¿ prostki ko³nierzowej wed³ug rysunku obok.
Bardzo wa¿nym warunkiem do spe³nienia dla wszystkich typów przep³ywomierzy zwê¿kowych jest
koncentryczno�æ zabudowy elementu spiêtrzaj¹cego oraz brak jakichkolwiek frgmentów uszczelek
w �wietle przep³ywu.
I znów polecamy uwadze rysunki obok, ilustruj¹ce poruszone przed chwil¹ zagadnienia.

Strza³ki pokazuj¹ po³o¿enie
króæców impulsowych.
S¹ to otwory gwintowane 1/4�NPT
wyra�nie oznaczone HI(+),LO(-)
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prostka

kierunek
przep³ywu

Gilflo ILVA

6D minimum 3D minimum

12D minimum

12D minimum

12D minimum

�le! niekoncentryczno�æ �le! uszczelki w �wietle PRAWID£OWO !
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4. Zabudowa przetwornika ró¿nicy ci�nieñ i prowadzenie rurek
impulsowych

- Rurki impulsowe winny byæ dobrane pod k¹tem wytrzyma³o�ci ci�nieniowej, odpowiadaj¹cej
ekstremalnym parametrom panuj¹cym w ruroci¹gu mierzonego medium.

- Jest regu³¹ aby by³y one mo¿liwie najkrótsze jednak¿e przy wystêpowaniu wysokich
temperatur w pobli¿u przetwornika nale¿y trasy impulsowe wyd³u¿yæ tak aby temperatura otoczenia
przetwornika nie przekracza³a 85°C.

- Zalecamy aby wewnêtrzna �rednica rurki nie by³a mniejsza ni¿ 9,5 mm.
- Dla pary i cieczy rurki impulsowe winny opadaæ pionowo w dó³ a dla gazów je�li to mo¿liwe

unosiæ siê do góry lecz w ¿adnym przypadku spadek nie powinien byæ mniejszy ni¿ 1/12.
- Aby unikn¹æ ewentualnej ró¿nicy  temperatur rurki  impulsowe najlepiej skrêpowaæ razem

i poprowadziæ t¹ sam¹  tras¹.
- Nie zapominajmy o takich szczegó³ach trasy impulsowej,  które u³atwi¹/umo¿liwi¹ okresowe

ich  �przedmuchiwanie� a nawet niekiedy �przetykanie�.
- Je�li rurki impulsowe s¹ wype³nione wod¹ i nara¿one na ujemne temperatury a zatem

zamarzanie, nale¿y je na rozruchu nape³niæ p³ynem niezamarzaj¹cym lub doprowadziæ instalacjê
podgrzewania satelitarnego.

- Sposób prowadzenia rurek impulsowych oraz wzajemne usytuowanie nadajnika przep³ywu
i przetwornika ró¿nicy ci�nieñ zale¿y od konkretnej sytuacji tak jak to pokazujemy na rysunku obok.

Gilflo ILVA

zawór odcinaj¹cy F50C

trójnik równoramienny
(lub czwórnik) dla nape³niania
rozruchowego / czyszczenia

rurka impulsowa
�rednica wewnêtrzna min 9,5mm

przetwornik ró¿nicy cisnieñ
M610DP wraz z zaworem
blokowym, trójdrogowym
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+ _

+ _

gazy

dla gazów w ruroci¹gu poziomym
przetwornik ró¿nicy ci�nieñ powinien
byæ zabudowany powy¿ej nadajnika

je�li wystêpuj¹ ograniczenia przestrzeni
instalacyjnej i niemo¿liwa jest zabudowa
jak obok, zalecamy zabudowê powy¿ej
nadajnika z zastosowaniem garnków (B)
kondensacyjnych dla gazów wilgotnych

B B

dla cieczy i pary w ruroci¹gu poziomym
przetwornik ró¿nicy ci�nieñ powinien
byæ zabudowany poni¿ej nadajnika

je�li wystêpuj¹ ograniczenia przestrzeni
instalacyjnej i niemo¿liwa jest zabudowa
jak obok, zalecamy zabudowê powy¿ej
nadajnika a w przypadku pomiaru cieczy
dodatkowe komory z odpowietrzeniem (A)

A A

+

+

_

_

ciecze i para
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5. Wstêpny rozruch

Po zakoñczeniu wszystkich prac mechanicznych i realizacji po³¹czeñ elektrycznych nale¿y dokonaæ
nastêpuj¹cych czynno�ci rozruchowych:

Instalacje parowe i wszystkie inne zastosowania w których rurki impulsowe musz¹ byæ wype³nione
wod¹ (lub p³ynem niezamarzaj¹cym)
1. Zamknij oba zaworki odcinaj¹ce, te przy nadajniku (F50C)
2. Otwórz wszystkie trzy zawory trójdrogowego zaworu blokowego, zabudowanego na przetworniku
3. Nape³nij obie rurki impulsowe wod¹ (lub p³ynem niezamarzaj¹cym) do równego poziomu
4. Upewnij siê czy w rurkach nie znajduj¹ siê b¹belki powietrza u¿ywaj¹c �rub wyczystkowych
przetwornika (rodzaj wkrêtu pe³ni¹cego funkcjê zaworu iglicowego)
5. Je�li w zestawie pomiarowym znajduje siê przetwornik ci�nienia EL2600, odkrêæ go i tak¿e wype³nij
jego rurkê impulsow¹ wod¹ (lub p³ynem niezamarzaj¹cym). Umocuj z powrotem przetwornik i upewnij
siê czy jego w³asny zawór odcinaj¹cy jest otwarty (je�li taki w ogóle wystêpuje)
6. Zamknij zawór LO (-) w zaworze blokowym
7. Otwórz oba zaworki odcinaj¹ce przy nadajniku przep³ywu (F50C). Stroj �zero� przetwornika aby
uzyskaæ sygna³ wyj�ciowy 4mA (szczegó³y dalej w Instrukcji)
8. Zamknij �rodkowy zawór wyrównuj¹cy w zaworze blokowym
9. Otwórz zawór LO (-) w zaworze blokowym
Uk³ad pomiarowy bêdzie wtedy gotowy do pracy.

Ciecze, gazy i wszystkie inne zastosowania w których rurki impulsowe musz¹ byæ wype³nione
mierzon¹/ym ciecz¹/gazem
1. Zamknij oba zaworki odcinaj¹ce, te przy nadajniku (F50C)
2. Zamknij zawór LO (-) w zaworze blokowym
3. Otwórz zawór wyrównuj¹cy w trójdrogowym zaworze blokowym
4. Otwórz oba zaworki odcinaj¹ce przy nadajniku przep³ywu (F50C)
5. Powoli odpowietrzaj instalacjê impulsow¹, przy u¿yciu �rub wyczystkowych przetwornika
6. Stroj �zero� przetwornika aby uzyskaæ sygna³ wyj�ciowy 4mA (szczegó³y dalej w Instrukcji)
7. Zamknij �rodkowy zawór wyrównuj¹cy w zaworze blokowym
8. Otwórz  zawór LO (-) w zaworze blokowym
9. Je�li w zestawie pomiarowym znajduje siê przetwornik ci�nienia EL2600 (kompensacja gêsto�ci)
upewnij siê czy jego w³asny zawór odcinaj¹cy jest otwarty
Je�li tak, uk³ad pomiarowy bêdzie wtedy gotowy do pracy.
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6. Konserwacja

Prawid³owo zabudowany i u¿ywany zgodnie z Instrukcj¹ Instalacji i Obs³ugi Zespó³ Przep³ywomierza
Gilflo ILVA bêdzie pracowa³  bezawaryjnie wiele lat,  nie sprawiaj¹c najmniejszych k³opotów.
Jednak jak ka¿dy przep³ywimierz dzia³ajacy na zasadzie pomiaru ró¿nicy cisnieñ wymaga okresowego
przeprowadzania kilku rutynowych zabiegów konserwacyjnych.
Konserwacja tras impulsowych
Co pewien czas nale¿y czy�ciæ (przedmuchaæ) rurki impulsowe aby nie dopu�ciæ do nadmiernego
przewê¿enia �wiat³a rurki, prowadz¹cego w konsekwencji do ca³kowitego za�lepienia przelotu.
Ze wzglêdu na specyfikê mierzonego medium pozostawiamy okre�lenie czêstotliwo�ci tej procedury
zdrowemu rozs¹dkowi U¿ytkownika.
Uwaga! ze wzglêdu na dopuszczalne temperatury pracy przetworników, nie wolno przedmuchiwaæ
rurek impulsowych gor¹cym czynnikiem roboczym!
Sprawdzenie �zera� i �maksymalnej szeroko�ci zakresu pomiarowego� (ang. �span�)
Mimo, i¿ przetwornik ró¿nicy ci�nieñ jest w uznanej w �wiecie czo³ówce jako�ciowej, chlubi¹cej siê
niezwyk³¹ stabilno�ci¹ raz nastawionych parametrów zalecamy raz na pó³ roku sprawdzenie zera i
nastawionej szeroko�ci zakresu pomiarowego. Mo¿na tego dokonaæ �na ruchu� wykorzystuj¹c
niewatpliw¹ zaletê  konstrukcji zaworu blokowego zabudowanego na przetworniku.
Nale¿y w tym celu:
1. Upewniæ siê czy przetwornik jest zasilany energi¹ elektryczn¹
2. Zamkn¹æ zaworki odcinaj¹ce przy nadajniku Gilflo ILVA
3. Otworzyæ wszystkie zawory w zestawie blokowym w celu wyrównania ci�nienia w instalacji
impulsowej
4. Przy u¿yciu miliamperomierza odpowiedniej klasy, nastawionego na w³asciwy zakres pomiarowy
sprawdziæ na zaciskach CK+ i CK- pr¹d sygna³u wyj�ciowego, którego warto�æ winna byæ 4 mA.
Je�li przetwornik jest wyposa¿ony w lokalny wska�nik przep³ywu, na nim wystarczy odczytaæ zero.
Nastawiaj¹c prze³¹cznik re¿imu pracy na pozycjê 6, przy pomocy potencjometru nastroiæ urz¹dzenie
tak, aby warto�æ sygna³u wyj�ciowego wynosi³a 4mA

wiêcej

mniej

potencjometr
strojenia

prze³¹cznik
re¿imu pracy
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5. Otworzyæ �rodkowy zawór wyrównuj¹cy w zaworze blokowym
6. Wykrêciæ oba wkrêty wyczystkowe z komór przetwornika
7. Zamkn¹æ zawór wyrównuj¹cy w zaworze blokowym
8. Stosuj¹c wysokiej klasy zadajnik (�ród³o) ci�nienia, zadaæ przez króciec wyczystkowy,
do komory HI (+) , ci�nienie odpowiadaj¹ce górnej warto�ci zakresu pomiarowego
(standardowo jest to 498mbar)
9. Nastawiæ prze³¹cznik re¿imu pracy na warto�æ 7 i manipuluj¹c potencjometrem strojenia
uzyskaæ warto�æ sygna³u wyj�ciowego 20 mA.
10. Od³¹czyæ zadajnik ci�nienia, otworzyæ zawór wyrównuj¹cy i wkrêciæ z powrotem oba wkrêty
wyczystkowe.
11. Zamkn¹æ zawór LO (-) zaworu blokowego
12. Otworzyæ oba zawory odcinaj¹ce F50C przy nadajniku przep³ywu
13. Zamkn¹æ zawór wyrównuj¹cy w zaworze blokowym
14. Otworzyæ zawór LO (-) zaworu blokowego
15. Je�li w zestawie pomiarowym znajduje siê przetwornik ci�nienia EL2600 (kompensacja
gêsto�ci) upewniæ siê czy jego w³asny zawór odcinaj¹cy jest otwarty.
16. Od³¹czyæ wszystkie przewody elektryczne s³u¿¹ce procedurze sprawdzaj¹cej �zero� i
�maksymaln¹ szeroko�æ zakresu pomiarowego� oraz za³o¿yæ pokrywy os³aniaj¹ce dostêp do
potencjometru strojenia i prze³¹cznika re¿imu pracy.

przetwornik ró¿nicy ci�nieñ
M610DP

zawór blokowy
trójdrogowy

tu, do komory HI (+),  nale¿y
doprowadziæ ci�nienie wzorcowe
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Konserwacja nadajnika przep³ywu Gilflo ILVA
Konstukcja nadajnika przep³ywu umo¿liwia ³atwe przeprowadzenie prostych zabiegów
konserwacyjnych a w³a�ciwie testów, maj¹cych upewniæ U¿ytkownika o prawid³owym dzia³aniu
urz¹dzenia.
Aby to uczyniæ nale¿y zdemontowaæ nadajnik,

umocowaæ go w pozycji pionowej, jak na rysunku powy¿ej i sprawdziæ czy sto¿ek mo¿e poruszaæ siê
swobodnie wzd³u¿ trzpienia, pokonuj¹c napiêcie sprê¿yny powrotnej.
Sprawdziwszy swobodê ruchu sto¿ka mo¿na skontrolowaæ  po³o¿enie zerowe (jakby �zero�
mechaniczne) mechanizmu urz¹dzenia, porównuj¹c odczytany wynik z warto�ci¹ wygrawerowan¹
na tabliczce znamionowej nadajnika.
Je�li odchylenie warto�ci zmierzonej od tej na tabliczce znamionowej mie�ci siê w tolerancji +/-1%
nie potrzeba ¿adnych manipulacji koryguj¹cych.
Tolerancja +/-3% oznacza mo¿liwo�æ i sensowno�æ korekty a je�li stwierdzimy, i¿ ró¿nica jest wiêksza
ni¿ +/-3% nale¿y zg³osiæ sprawê do najbli¿szego przedstawiciela Spirax Sarco.
W celu osi¹gniêcia prawid³owej warto�ci �REF� nale¿y:
1. Obluzowaæ przeciwnakrêtkê kalibracji
2. Przekrêcaj¹c delikatnie pokrêt³em w kszta³cie nakrêtki scalonej z trzpieniem zmieniæ  �REF�
3. Zakrêciæ przeciwnakrêtkê kalibracji stosuj¹c odpowiedni  moment skrêcaj¹cy:

DN Nm
50 13-15
80 32-34
100 145-154
150-200 504-536

4. Zmierzyæ  nastawione �REF� i porównaæ  wynik z tym znamionowym
5. Je�li  nowa warto�æ nie mie�ci siê w tolerancji nale¿y  powtórzyæ kroki 1-4

Na koniec sprawdziæ czy otwory impulsowe nadajnika s¹ dro¿ne, je�li tak
nadajnik przep³ywomierza Gilflo ILVA jest gotów do pracy.

dystans
odniesienia

�REF�

pokrêt³o w kszta³cie nakrêtki

przeciwnakrêtka

trzpieñ

sprê¿yna powrotna

króæce
impulsowe

sto¿ek
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7. Wyszukiwanie usterek

objaw mo¿liwa przyczyna co zrobiæ ?

1.jest przep³yw w ruro- zamkniête zawory F50C patrz p. 5
ci¹gu a przep³ywomierz przy nadajniku Gilflo ILVA
wskazuje zero

zawory odcinaj¹ce w zaworze patrz p. 5
blokowym zamkniête

otwarty zawór wyrównuj¹cy patrz p. 5

nieprawid³owe po³¹czenia elektryczne sprawd� wg Instrukcji
przetwornika ró¿nicy ci�nieñ komputera przep³ywu

niedro¿ne rurki impulsowe oczy�ciæ, patrz p. 5

zamienione rurki impulsowe zamieniæ, patrz p. 5
(plus z minusem /  HI z LO)

z³y kierunek zabudowy nadajnika przeinstalowaæ

2. nie ma przep³ywu w ruro- przetwornik ró¿nicy ci�nieñ utra- patrz p. 6
ci¹gu a przep³ywomierz ci³ parametry kalibracji
co� wskazuje

�pe³zanie zera� przetwornika patrz p. 6

brud/powietrze w rurkach impulsowych oczy�ciæ/odpowietrzyæ

zablokowane rurki impulsowe udro¿niæ

3. zespó³ pomiarowy wydaje która� lub kombinacja kilku z przedsiêwzi¹æ odpowie-
siê pokazywaæ niew³asciwie przyczyn omówionych wy¿ej dnie czynno�ci

zniszczony/zawieszony sto¿ek zdemontowaæ i sprawdziæ
nadajnika przep³ywu

SPIRAX SARCO Sp. z o.o.     02-768 Warszawa, ul. Fosa 25
Tel. (022) 853 35 88, 843 76 97     Fax (022) 847 63 67

 e-mail:  biuro@pl.SpiraxSarco.com      Internet:  www.SpiraxSarco.com/pl


