Przep³ywomierz
elektromagnetyczny

Rosemount 8705

• Tradycyjna konstrukcja ko³nierzowa i prosta budowa
•

•

•
•
•

zwiêkszaj¹ niezawodnoœæ urz¹dzenia. Rozmiary od 15
do 900 mm.
Szeroka gama dostêpnych materia³ów czêœci
stykaj¹cych siê z medium pozwala na zastosowanie
przep³ywomierzy dla wiêkszoœci cieczy przewodz¹cych.
Ca³kowicie spawana obudowa ze stali wêglowej
zapewnia hermetyczn¹ szczelnoœæ i gwarantuje
najwy¿sz¹ klasê ochrony (wymiar do zabudowy
zgodny z norm¹ ISO)
Dodatkowa komora zabezpieczaj¹ca elektrody przed
wyciekiem medium procesowego.
Pierœcienie zabezpieczaj¹ce wyk³adzinê z PtFe jako
opcja.
Pomiar przep³ywu niezale¿ny od zmian gêstoœci,
temperatury, ciœnienia i lepkoœci.

ZASTOSOWANIE
Przep³ywomierz magnetyczny Rosemount 8705 przeznaczony jest do pomiaru przep³ywu korozyjnych p³ynów,
zawiesin i innych substancji, których pomiar jest k³opotliwy.

Wszystkie przep³ywomierze magnetyczne serii 8700
zbudowane s¹ na bazie mikroprocesora i nale¿¹ do
rodziny inteligentnych urz¹dzeñ Rosemount SMART.
Wszystkie systemy do pomiaru przep³ywu firmy
Rosemount wykorzystuj¹ pulsow¹ technologiê cyfrow¹
DC, która zapewnia nieustannie automatyczne zerowanie w celu kompenasacji od zmian w œrodowisku
procesowym.
DANE FUNKCJONALNE
Media mierzone
Przewodz¹ce ciecze i zawiesiny
Œrednice czujników pomiarowych
1/2-36 cali (15-900 mm) dla Modelu 8705
3-36 cali (80-600) dla Modelu 8707
Zamiennoœæ
Wszystkie czujniki model 8705 i przetworniki z serii
8712C/U, Model 8732 i Model 8742 s¹ ca³kowicie
zamienne. Czujniki wysokosygna³owe model 8707 mog¹
wspó³pracowaæ tylko z przetwornikami wysokosygna³owymi model 8712H. Dok³adnoœæ uk³adu
pomiarowego zostaje zachowana niezale¿nie od
œrednicy ruroci¹gu. Ka¿dy czujnik posiada na tabliczce
znamionowej wybity 16 cyfrowy numer kalibracyjny, który
mo¿e zostaæ wprowadzony do pamiêci przetwornika przy
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u¿yciu lokalnej klawiatury operatorskiej (LOI) lub
komunikatora HART. W systemie FOUNDATION™
fieldbus, Model 8742C mo¿e byæ konfigurowany przy
u¿yciu narzêdzi konfiguracyjnych DeltaV™ fieldbus lub
innych narzêdzi konfiguracyjnych FOUNDATION
fieldbus. Nie jest konieczna ¿adna indywidualna
kalibracja.
Górna wartoœæ graniczna prêdkoœci przep³ywu
10 m./s.
Dopuszczalne temperatury medium mierzonego:
Wy³o¿enie Teflon (PTFE)
-29 do 177 °C
Wy³o¿enie Tefzel (ETFE)
-29 do 149 °C
Wy³o¿enie PFA
-29 do 177°C
Wy³o¿enie poliuretan
-18 do 60 °C
Wy³o¿enie Neoprene
-18 do 85 °C
Wy³o¿enie Linatex
-18 do 70°C
Dopuszczalne temperatury otoczenia
-34 do 65 °C

Przep³ywomierz
elektromagnetyczny
Dopuszczalne podciœnienia
Wy³o¿enie z PTFE Teflon
Pe³na pró¿nia do temperatury 177°C dla czujników o
œrednicy do 4 cali (100 mm). Skonsultowaæ z producentem mo¿liwoœæ zastosowañ pró¿niowych dla œrednic
wiêkszych od 6 cali (150 mm).
Wszystkie inne standardowe wy³o¿enia
Pe³na pró¿nia do maksymalnej temperatury materia³u
wy³o¿enia dla wszystkich dostêpnych œrednic.
Odpornoœæ na zanurzenie w wodzie
IP68. Do g³êbokoœci 10 m.
Dopuszczalne przewodnoœci
Ciecz mierzona musi posiadaæ przewodnoœæ wiêksz¹ od
5 µS/cm dla modelu 8705. Dla modelu 8707
przewodnoœæ musi byæ wiêksza od 50 µS/cm przy
wspó³pracy z przetwornikiem Model 8712C lub od 5
µS/cm przy wspó³pracy z innymi przetwornikami (bez
uwzglêdnienia wp³ywu kabli ³¹czeniowych przy zdalnej
instalacji przetwornika).
DANE METROLOGICZNE
(Dane odnosz¹ siê do wyjœcia czêstotliwoœciowego w
warunkach referencyjnych.)
Dok³adnoœæ
Model 8705 z przetwornikami Model 8712D/C/U,
Model 8732C lub Model 8742C
±0.5% wartoœci mierzonej dla prêdkoœci przep³ywu od 0.3
do 10 m/s. Wartoœæ ta obejmuje wszystkie efekty
zwi¹zane z liniowoœci¹, histerez¹, powtarzalnoœci¹ i
niedok³adnoœci¹ kalibracji. Dok³adnoœæ wynosi ±0.0015
m/s dla prêdkoœci przep³ywu od wartoœci odciêcia
pomiaru dla ma³ego natê¿enia przep³ywu do 0.3 m/s.
Wp³yw drgañ
Spe³nia wymagania normy IEC 770 dotycz¹cej
warunków instalacji ruroci¹gów.
Wp³yw pozycji pracy
Brak, jeœli zainstalowany w sposób zapewniaj¹cy pe³ne
wype³nienie czujnika.
DANE KONSTRUKCYJNE
Materia³ czêœci niestykaj¹cych siê z medium
mierzonym
Czujnik
Stal nierdzewna AISI Typ 304
Ko³nierze
Stal wêglowa, stal nierdzewna AISI Typ 304 lub stal
nierdzewna Typ 316
Obudowa
Stal spawana
Wykoñczenie
Farba poliuretanowa
Materia³ czêœci stykaj¹cych siê z medium mierzonym
Wy³o¿enie
PFA, Teflon (PTFE), Tefzel (ETFE), poliuretan, neopren,
Linatex

METRONIC SYSTEMS Andrzej Kurdziel
tel/fax (12)632 32 82, 632 89 06
sprzedaz@metronicsystems.com.pl
www.metronicsystems.com.pl
www.metronic.com.pl

Rosemount 8705
Elektrody
Stal nierdzewna 316L, Hastelloy C-276, tantal,
90% platyna-10% iryd, tytan
Przy³¹cza procesowe
ASME B16.5 (ANSI) Class 150, Class 300, Class 600
lub Class 900
0.5- do 24-cali (Class 150 i 300)
0.5- do 10-cali (Class 600, ciœnienie max 1000 psi)
1- do 8-cali (pe³na Class 600 i 900)
AWWA C207 Tabela 2 Class D
30- i 36-cali
DIN PN 10, 16, 25 i 40
Pn10:
Niedostêpne dla ko³nierzy o wielkoœci 15 do 150 mm
Pn16:
Niedostêpne dla ko³nierzy o wielkoœci 15 do 80 mm
PN 25:
Niedostêpne dla ko³nierzy o wielkoœci 15 do 150 mm
Pn40:
Dostêpne dla wszystkich wielkoœci ko³nierzy
AS 2129 Tabela D i E
4- do 24-cali
Przy³¹cze sanitarne AISI Typ 304 SST Tri-Clover
Atest 3-A szybkoz³¹cza montowanego na ko³nierzach
ASME
B16.5 (ANSI) Class 150 ; 0.5- do 3-cali.
Przepusty elektryczne
Dwa przepusty kablowe 3/4-14 NPT w obudowie czêœci
elektronicznej z oœmioma zaciskami do pod³¹czenia
przewodów elektrycznych.
Elektrody uziemiaj¹ce
Montowane s¹ one w sposób analogiczny do elektrod
pomiarowych. Elektrody uziemiaj¹ce dostêpne s¹ w
szerokiej gamie wykonañ materia³owych, takich jak
materia³y elektrod.
Pierœcienie uziemiaj¹ce
Pierœcienie uziemiaj¹ce s¹ montowane miêdzy ko³nierzem, a powierzchni¹ czujnika na obu koñcach czujnika.
Pojedyncze pierœcienie uziemiaj¹ce mog¹ byæ
instalowane z dowolnej strony czujnika. Posiadaj¹ one
œrednicê wewnêtrzn¹ wiêksz¹ nieznacznie od œrednicy
czujnika oraz zewnêtrzny zacisk do pod³¹czenia kabla
uziemiaj¹cego. Pierœcienie uziemiaj¹ce dostêpne s¹ w
szerokiej gamie wykonañ materia³owych: stal nierdzewna 316L, Hastelloy C-276, tytan i tantal.
Zabezpieczenie wy³o¿enia
Zabezpieczenie wy³o¿enia jest montowane miêdzy
ko³nierzem, a powierzchni¹ czujnika na obu koñcach
czujnika. Powierzchnie koñcowe wy³o¿enia s¹ chronione
przez zabezpieczenie wy³o¿enia; nie mo¿na zdemontowaæ zabezpieczenia po ich zainstalowaniu. Zabezpieczenie wy³o¿enia mo¿e byæ wykonane ze stali
nierdzewnej 316L, Hastelloy'u-C i tytanu.

