
Promass P to jednorurowy, masowy przep³ywomierz Coriolisa – 
dedykowany dla bran¿y farmaceutycznej, biotechnologicznej i 
kosmetycznej. Przep³ywomierz spe³nia wymagania norm i 
standardów: ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG. Oferuje 
po³¹czenie wysokiej wydajnoœci czujników z wygiêt¹ rur¹ 
pomiarow¹ oraz mo¿liwoœci ca³kowitego opró¿nienia czujników 
wyposa¿onych w jedn¹, prost¹ rurê. Dziêki specjalnej 
konstrukcji czujnika nie ma koniecznoœci rezygnacji z 
dok³adnoœci pomiaru na rzecz gwarancji samoopró¿nienia 
czujnika i odwrotnie. Opró¿nienie czujnika mo¿liwe jest 
zarówno przy instalacji pionowej, jak i poziomej. Elementy 
czujnika maj¹ce kontakt z mierzonym medium s¹ wykoñczane 
w procesie elektropolerowania z dok³adnoœci¹ chropowatoœci 
maks. 0,38 mm. Tak wysoka g³adkoœæ powierzchni dotyczy 
ca³ego toru pomiarowego, a nie tylko przy³¹cza procesowego. 
Polerowana elektrolitycznie jest równie¿ zewnêtrzna obudowa 
przep³ywomierza. Daje to gwarancjê czystoœci, sterylnoœci oraz 
odpornoœci korozyjnej czujnika. Promass P to jedyny na rynku 
przep³ywomierz Coriolisa, który spe³nia tak wiele postanowieñ 
odpowiednich dla ww. Bran¿, norm i standardów. Urz¹dzenie 
spe³nia ponad 40 specyficznych wymogów w bran¿ach, w 
których standardy bazuj¹ na wytycznych normy ASME BPE. 
Potwierdzeniem jest autoryzacja 3-A oraz certyfikat EHEDG. 
Zaawansowana konstrukcja z jedn¹, lekko wygiêt¹ rur¹ 
pomiarow¹ oraz opatentowanym sposobem wewnêtrznego 
balansu uk³adu pomiarowego pozwoli³a osi¹gn¹æ wydajnoœæ 
uk³adu do niedawna zarezerwowan¹ dla konstrukcji 
dwururowych.

ZASTOSOWANIE

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Typ przetwornika
Proline Promass 80/83P
Wersja: kompaktowa i rozdzielna
Przy³¹cze technologiczne: higieniczne i ko³nierzowe
WskaŸnik: 2- lub 4-wierszowy, podœwietlany
Typ obs³ugi: lokalna lub zdalna

Dane czujnika
Œrednice nominalne: DN8...50 
Ciœnienie nominalne [bar]: maks. 100
Materia³ czujnika: stal k.o. 316L

Cechy metrologiczne 
Strumieñ masy [kg/h]: do 70.000 (DN50)
Dok³adnoœæ: ±0,1 % lub ±0,15 %

Parametry elektryczne
Sygna³ wyjœciowy: pr¹dowy, impulsowy, binarny, Modbus, 
PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Zasilanie: 85...260 V AC, 16...62 V DC

Warunki technologiczne
Temperatura medium [°C]: -50...200

Certyfikaty
EHEDG, 3A, ATEX

Przep³ywomierz Promass 80/83P przeznaczony jest do pomiaru strumienia masy i gêstoœci wszelkich cieczy, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem aplikacji zwi¹zanych z farmacj¹ i biotechnologi¹. Typowe obszary zastosowania to: 
woda do iniekcji, procesy fermentacji, procesy sterylizacji, przygotowanie mediów,  roztwory czyszcz¹ce.

Przep³ywomierz masowy Promass 80/83P

• Jednoczesny pomiar masy, gêstoœci, temperatury, Brix i 
wielkoœci pochodnych

• Higieniczna konstrukcja - ³atwoœæ czyszczenia
• Materia³y zgodne z zaleceniami ASME BPE oraz BN2, stal 

EN 1.4435/ASTM 316L o niskiej zawartoœci ferrytu delta
• Chropowatoœæ czêœci zwil¿anych  Ramax=0,76 µm lub 

Ramax=0,38 µm polerowane elektrolitycznie
• Pojedyncza rura pomiarowa - niskie straty ciœnienia
• Zbalansowany uk³ad pomiarowy - du¿a odpornoœæ na 

drgania instalacji
• Zwarta budowa - nie wymaga odcinków prostych przed 

przep³ywomierzem
• Wbudowane funkcje dozowania
• Zaawansowana diagnostyka - pe³na kontrola procesu 

technologicznego
• Obudowa ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP67 - 

mo¿liwoœæ mycia ciœnieniowego
• Atesty i certyfikaty higieniczne: ASME BPE, EHEDG, 3A
• Certyfikaty sprawdzenia: materia³owy, chropowatoœci, ferryt 

delta
• Mo¿liwoœæ czyszczenia CIP/SIP
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