Seu parceiro de confiança em medidores
de fluxo de óleo e gás
Os engenheiros podem confiar no V-Cone® para facilitar a vida. O medidor de pressão
diferencial da McCrometer é a solução versátil e altamente compatível para medição de
vazão para a indústria de óleo e gás. Quando a precisão e a repetibilidade são críticas, o
desempenho do V-Cone agrega valor superior.

O "Sem espaço? Sem problemas!" metro
O V-Cone é autocondicionante, criando
requisitos mínimos ou nulos e eliminando
o excesso de peso e espaço em até 70%.

O medidor que "Enfrenta o Desafio"
O V-Cone praticamente não requer
manutenção, sem partes móveis e
uma vida útil de 25 anos. O V-Cone
é o medidor robusto e durável que
ajuda a evitar anos de manutenção
e gastos em potencial.

±0.5%

Precisão difícil de bater. O V-Cone supera
consistentemente os medidores de pressão
diferencial tradicionais e mantém sua precisão ao
longo da vida útil do medidor.

McCrometer inventou e patenteou o primeiro
medidor cone, o inovador medidor de pressão diferencial
projetado para condições difíceis e de alta tensão.

±0.1%

1985

Melhor repetibilidade da classe. O V-Cone de McCrometer
foi projetado para se autocondicionar, aliviando distúrbios
na tubulação que podem afetar negativamente a precisão.

Versátil | Durável | Customizável

Submarino | Compressores Gás Combustível | Elevador de Gás | Injeções | Separadores de Produção e Teste | Descarga da Bomba

85,000

medidores de vazão V-Cone instalados
em todo o mundo (e crescendo!)

Mar Profundo
Os V-Cones são
encontrados em aplicações
do Mar do Norte ao Golfo
do México, suportando
pressões de até 15.000 psi.

Espaço Sideral
Os V-Cones são instalados
em satélites que orbitam a
Terra. Fale sobre economia
de "espaço"!

A tecnologia V-Cone é
apoiada por uma equipe
de especialistas em
engenharia.
Feito sob medida para
ajustar aos tamanhos
de linha de 12.7mm 3048mm.
Compatível com uma
ampla variedade de fluidos,
incluindo gás natural, água,
petróleo bruto, gás úmido e
muito mais.
Entre em contato com a McCrometer para
obter uma cotação para o seu projeto de
medição de fluxo de óleo e gás.

www.mccrometer.com/og

