
Przep³ywomierz VA 400 bazuje na kalorymetrycznej metodzie 
pomiaru. Przep³yw mierzonego gazu zale¿y od stopnia 
sch³odzenia czujnika przez otaczaj¹cy go gaz. Pomiar taki jest 
bezpoœrednio zale¿ny od iloœci przep³ywaj¹cej masy gazu. 
Wynik pomiaru jest niezale¿ny od zmiennoœci ciœnienia
i temperatury, zatem nie jest potrzebna dodatkowa 
kompensacja tych wielkoœci.

Monta¿ sensora do ruroci¹gu wykonuje siê przez 1/2” zawór 
kulowy. Umo¿liwia to jego instalacjê pod ciœnieniem bez 
koniecznoœci wy³¹czania linii. Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy 
zapobiega wysuwaniu siê czujnika. VA 400 posiada równie¿ 
przy³¹cze procesowe z gwintem G 1”.

VA 400 wystêpuje w kilku wersjach. D³ugoœci czujników 
wynosz¹ 120, 160, 300, 400 mm i s¹ one jednoznaczne
 z maksymaln¹ g³êbokoœci¹ monta¿u.

Ustawienia, takie jak typ gazu czy jednostki przep³ywu s¹ 

mo¿liwe za pomoc¹ oprogramowania serwisowego. W jego 
sk³ad wchodzi oprogramowanie PC oraz skrzynka
 z interfejsem, przez któr¹ czujnik ³¹czy siê z portem  USB w PC.

Wybór œrednicy ruroci¹gu i ustawienie
 licznika odbywa siê przez przyciski 
umieszczone w obudowie urz¹dzenia.

Wersja z wyœwietlaczem umo¿liwia pokazanie przep³ywu 
objêtoœciowego oraz ca³kowitego zu¿ycia. Istnieje tak¿e 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowego czujnika do 
wielofunkcyjnego wyœwietlacza DS 300.

Przep³ywomierz termiczny-masowy
zanurzeniowy - œrednice 1” do 12” VA 400

• Czujnik typu zanurzeniowego do 
instalacji ciœnieniowych

• Mo¿liwoœæ monta¿u i demonta¿u 
podczas procesu (poprzez zawór 
kulowy)

• Pomiar termiczny-masowy 
niezale¿ny od zmian ciœnienia i 
temperatury

• Mo¿liwoœæ wyœwietlania strumienia 
przep³ywu i wielkoœci zu¿ycia (stan 
licznika)

• Obudowa ochronna IP65 
zabezpiecza przyrz¹d podczas 
pracy w ciê¿kich warunkach 
przemys³owych

• Bardzo szybka odpowiedŸ czasowa

• Wysoka dok³adnoœæ oraz szeroki 
zakres pomiarowy

• Przyrz¹d dostosowany do rur o 
œrednicach 1” do 12” (DN 300)

• Wyjœcie analogowe 4...20mA
3do m3/h lub m /min

3Wyjœcie impulsowe do m
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skala g³êbokoœci

g³êbokoœæ instalacji = x+y
dA - œrednica wewnêtrzna
x = dA/2
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VA 400
Przep³ywomierz termiczny-masowy
zanurzeniowy - œrednice 1” do 12”

Paramatry:

Dostêpne w 

programie:

Regulacja przyciskami:

Zasada pomiaru:

Czujnik:

Medium:

Podzaje gazów

dostêpne w 

oprogramowniu:

Zakres pomiaru:

Dok³adnoœæ:

Temp. robocza:

Ciœnienie robocze:

Wyjœcie analog.:

Wyjœcie imp.:

Po³¹czenie z PC:

Zasilanie:

Opór:

Obudowa:

Rura sondy:

Przy³¹cze procesowe:

Œrednica obudowy:

3 om /h, l/min (1000 mbar,20 C) 
3dla sprê¿. pow. lub Nm /h, Nl/min

o(1013 mbar, 0 C) dla inych gazów
3 3m /h, m /min, l/min, l/s, ft/min, cfm, 

m/s, kg/h, kg/min

œrednica do obliczania objêtoœci

przep³ywu; reset licznika

pomiar kalorymetryczny

2 x krzemowy uk³ad scalony

powietrze, gazy

powietrze, azot, argon, CO2, 

podtlenek azotu, tlen

tabela 

±4% m.v.

±3% m.v. przy kalibracji 5-pkt 
o-30...110 C - sonda

o-30...80 C - obudowa

do 50 bar
34...20 mA dla m /h lub l/min

dodatkowo skalowane na cfm,
3m /min, l/min, l/s, ft/min, m/s

31 impuls na m , poziom wysoki 

VDC, 30ms

interfejs SDI

24 VDC 

< 500 Ohm

poliwêglan

stal nierdzewna 1.4301, d³ugoœæ

mocowania 220 mm,    10 mm

G 1/2”

65 mm

 VA 400 - dane techniczne

Œrednica
[mm]

27.3
53.1
84,9
110,0
133,7
159,3
200,0
250,0
300,0

Standard DIN 1945
o(1000mbar, 20 C)

3[Sm /h]
0.5...150
2...600

5...1580
7...2200

13...3920
18...5800
26...8800

40...13760
60...19840

Standard DIN 1343
o(1013.3mbar, 0 C)

3[Nm /h]
0.5...138
1.8...552

4.6...1450
6.4...2023
12...3605
17...5333
24...8092

37...12653
55...18244

Zakresy pomiarowe VA 400-S

Standard DIN 1945
o(1000mbar, 20 C)

3[Sm /h]
0.6...300

2.5...1200
7...3140
9...4400

18...7810
25...11520
33...17540
52...27430
80...39550

Standard DIN 1343
o(1013.3mbar, 0 C)

3[Nm /h]
0.6...276
2.3...1103
64...2887
8.3...4046
17...7182

23...10593
30...16129
48...25223
74...36368

Œrednica
[cale]

1”
2”
3”
4”
5”
6”
8”

10”
12”

Przetwornik przep³ywu:
VA 400 w wersji podstawowej:
Standard (92,7 m/s), d³ugoœæ sondy: 220 mm, bez wyœwietlacza

Opcje dla VA 400:
Wyœwietlacz
Wersja Max. (185 m/s)
Wersja HighSpeed (224 m/s)
D³ugoœæ sondy: 120 mm
D³ugoœæ sondy: 160 mm
D³ugoœæ sondy: 300 mm
D³ugoœæ sondy: 400 mm

 
0695 4001

Z695 4000
Z695 4003
Z695 4002
ZSL 0120
ZSL 0160
ZSL 0300
ZSL 0400

  Opis                                                                                                                   Kod
                                                                                           

Zakresy pomiarowe VA 400-M

f
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