Miernik pomiaru dla sprężonego powietrza, gazów i powietrza odlotowego
Typ SF-586b dla Ø=25mm do Ø=10.000mm
Kalorymetryczny miernik pomiaru przepływu, pracujący na
zasadzie oddawania ciepła
• Cechy
• Brak części ruchomych
• Duży zakres pomiaru pozwala na wykrycie i pomiar wielkości przecieków jak i zadużego zużycia
• Pomiar przepływu według Norm, niezależnie od wachań
ciśnienia i temperatury.
• Wysoka dokładność pomiarów.
• Położenie nie ma wpływu na jakość pracy przyrządu
• Łatwa wbudowa i konserwacja.
• NOWE Dla rurociągów o przekroju od 25mm do 10.000mm
• NOWE Automatyczne przełączenie formatu
• NOWE Datenlogger z SD-kartą pamięciową i zegar
z czasem rzeczywistym
• NOWE Firmwareupdate możliwość
• NOWE Sondy ciężkie o długości Ø=25mm do 1600mm
Aplikacje
• Rejestracja kosztów przepływu sprężonego powietrza dla
indywidualnych użytkowników.
• Pomiar odpływu powietrza do 400°C w elektrowniach
• Wykrywanie i pomiar wielkości przecieków
• Kontrola wydajności urządzeń wytwarzających sprężone powietrze
• Pomiar zużycia powietrza w osadniku z osadem czynnym w
oczyszczalniach ścieków.
• Pomiar dopływu powietrza w urządzeniach wentylacyjnych.

Połączenie ze
zbiorem danychsieci
Np..
ETHERNET,
PROFIBUS

Dane techniczne

Zasada działania

Srodowisko
Zakres pomiaru
Błąd pomiarów
Ciśnienie robocze
Temperatura robocza
Podłączenie procesu
Materiały, kontakt z medium

Sygnał wyjściowy

Wskaźnik
Napięcie
Opcyjnie

kalorymetrycznie, sygnał pierwotny proporcjonalny do
strumienia masy, stała regulacja temperatury przegrzania
Regulacja analogowa i digitalna,
Kompensacja automatyczna zdolności przewodzenia
ciepła
Powietrze, sucho
0,6-60m/s (przy normie 0°C/1,013bara)
< +/-2% od wartości mierzonej od > 5m/s, zazwyczaj < +/0,1m/s
max. 16bar absolut (wyższe ciśnienie według potrzeb)
-40°C do +100°C / 0°C do 200°C / 300°C / 400°C
Mufa spawana z gwintem wewnętrznym G½
stal szlachetna 1.4571 uszczelka: VITON
0–10V DC lub 0/4– 20mA* proporcjonalny do przepływu,
wyjście Relais (wolny od potencjału-sygnał zmienny).
Dowolnie programowany jako wyjście pulsacyjne lub próg
zadziałania
RS-232, dwukierunkowy
LCD - wskażnik, 4 wiersze a 16 znaków
Digitalne ustawienie kontrastu
115-230VAC, 9-18VDC, 18-36VDC
Datenlogger z SD kartą pamięciową
M-Bus, Profi-Bus i Ethernet

Granice zakresu pomiaru (odnośnie do powietrza w stanie normy 0°C/1,013 bara) prz y przekroju rur
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