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Speciální potrubní díly
Teploměrové jímky 
Kalibrování průtokoměrů



Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní 
činností je prodej regulačních ventilů firmy Flowserve. Od roku 2009 
zastupuje na českém a slovenském trhu i firmu SEIKO-Flowcontrol 
a od jejího vzniku také firmu VENTURI Calibration Services. 

SEIKO-Flowcontrol byla založena v roce 1968 v rakouském 
Stockerau a dodnes zůstala rodinnou firmou. V současné době 
je však už veškerá výroba přesunuta do moravské Blatnice pod 
svatým Antonínkem nedaleko česko-slovenských hranic. 
SEIKO-Flowcontrol vyrábí především průtokoměry, 
potrubní kusy, teploměrové jímky a další produkty. 

V hale firmy SEIKO-Flowcontrol v Blatnici je také umístěna 
zkušební a kalibrační trať firmy VENTURI Calibration 
Services, na které se provádí kalibrace průtokoměrů 
vyrobených nejen u SEIKO-Flowcontrol, ale v podstatě 
všech průtokoměrů, které lze kalibrovat vodou. 
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Měření průtoku škrtícími prvky
Clony

Zásuvné clony
• pro vložení mezi dvě příruby v potrubí
• podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M
• až do PN 100
• až do DN 1200

Přírubové clony
• clona mezi dvěma přírubami s konci 

připravenými pro svaření do potrubí
• podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M
• až do PN 100
• až do DN 1200
• bodový odběr tlaku
• komorový odběr tlaku 

Vysokotlaké clony
• clona je přivařena
• až do PN 630
• až do DN 600
• bodový odběr tlaku

Speciální clony
• víceotvorové clony
• omezovací clony
• segmentové clony
• excentrické clony
• čtvrtkruhové dýzy



Dýzy

Dýzy ISA 1932
• dlouhá životnost
• podle ISO 5167 
• i pro znečištěná média
• žádné ostré hrany
• menší tlakové ztráty než clona o stejném průměru

Venturiho dýzy
• dlouhá životnost
• podle ISO 5167 
• i pro znečištěná média
• žádné ostré hrany
• menší tlakové ztráty než dýzy dle ISA 1932 

nebo dýzy s dlouhým poloměrem

Dýzy s dlouhým poloměrem
• dlouhá životnost
• podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M
• i pro znečištěná média
• žádné ostré hrany
• menší tlakové ztráty než clona o stejném průměru

Dýza ASME PTC 6
• standard pro měření průtoku při zátěžovém testu parních turbín
• doporučena pro měření průtoku vratného 

kondenzátu nebo napájecí vody
• včetně usměrňovače průtoku

Měření průtoku škrtícími prvky
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Venturiho trubice

• podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M
• krátké přímé délky před a za trubicí
• velmi malé tlakové ztráty
• dlouhá životnost
• tlakové odběry ani celá trubice se nezanáší nečistotami

Měřící tratě

• měřící tratě včetně škrtícího prvku, přímých 
délek před a za prvkem, tlakových odběrů, 
uzavíracích armatur, kondenzačních nádob a jejich 
vzájemné spojení do kompletní tratě

• podle ISO nebo ASME 

Vyrovnávací Pitotova trubice

• pro méně náročná měření
• tam kde je jakákoli tlaková ztráta nežádoucí
• Torbar 

Příslušenství

Kondenzační nádoby
• pro stálou výšku kondenzátu

Uzavírací armatury
• jednoduché uzavírací ventily
• dvojité uzavírací ventily zejména pro 

vysoké tlaky (až do PN 630)
• třícestné ventilové bloky 
• pěticestné ventilové bloky



Speciální potrubní díly

Usměrňovače proudu

• usměrňovače proudu typ Zanker
• další různé druhy usměrňovačů

Potrubní tvarovky

• T kusy
• Y kusy
• potrubní odbočky

Chladiče páry a ochranné vložky pro chladiče páry

• Sběrače páry

Omezovací clony

• pro snížení tlaku
• vícestupňové
• víceotvorové

Teploměrové jímky
• pro ochranu teplotního čidla
• přírubové
• navařovací
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Kalibrování průtokoměrů
Hmotnostní metoda

Zvážení vody, která teče přes kalibrovaný průtokoměr za určitý čas.

Porovnávací metoda

Porovnání průtoku kalibrovaným průtokoměrem s etalonovým 
průtokoměrem.

• testování vodou o max. 80 °C 
• maximální průtok 1,2 m3/sec
• maximální tlaková diference 5 barů
• délka testovací sekce 45 m
• kapacita kalibračních nádrží 16 a 46 tun
• rozšířená nejistota C: 0,20 % ÷ 0,28 % (porovnávací metoda), 

0,10 % ÷ 0,16 % (hmotnostní metoda)
• podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M
• kalibrace všech druhů průtokoměrů od 80 do 1200 mm
• kalibrace dle mezinárodních standardů ISO 5167 a ASME PTC6
• akreditace udělena Českým institutem pro akreditaci
• kalibrace stanovených měřidel



Váš kontakt:

IMAHA spol. s r. o. 

Rybova 45

278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: +420 315 742 242

fax: +420 315 742 244

e-mail: imaha@imaha.cz

www.imaha.cz


