Przep³ywomierz turbinowy
- gaz ziemny, biogaz

Quantometr

BARDZO DOK£ADNY PRZEP£YWOMIERZ
DO ROZLICZEÑ WEWNÊTRZNYCH
• Pomiar gazu ziemnego - wykonanie standard.
• Pomiar biogazu - wersja z warstw¹ ochronn¹ PTFE.
• Pomiar strumieni do 10000 m3/h.
• Zakres ciœnieñ pracy do 100 bar.
• Przygotowany do monta¿u nadajnika typu Cyble.
• Dostêpne ró¿ne opcje: nadajniki LF, HF, pompa
olejowa, gniazdo termometryczne wersja do
pomiaru gazów agresywnych, itd.

ZASADA POMIARU
P³ynàcy gaz wprawia w ruch wirnik turbiny, a jej
prêdkoœæ obrotowa jest proporcjonalna do prêdkoœci
liniowej przep³ywajàcego przez licznik gazu. Ruch jest
przekazywany mechanicznie, poprzez sprzêg³o
magnetyczne, do liczyd³a gazomierza.

ZASTOSOWANIE
Przep³ywomierze turbinowe przeznaczone s¹ do
pomiaru gazu ziemnego i innych przefiltrowanych,
nieagresywnych gazów. Stosowane s¹ do pomiaru
niskich, œrednich i wysokich natê¿eñ przep³ywu przy
niskim, œrednim lub wysokim ciœnieniu. Liczniki
zosta³y optymalnie dostosowane do wszystkich
zastosowañ zwi¹zanych z przemys³em ze szczególnym uwzglêdnieniem pomiaru wewnêtrznego.
Dostêpne liczne opcje w tym: pompa olejowa, wersja
z pow³ok¹ teflonowa (PTFE) do pomiaru gazów
agresywnych, dostosowuj¹ca urz¹dzenia do pracy w
ciê¿kich warunkach.

Przep³ywomierz sk³¹da siê z:
• korpusu zawieraj¹cego wszystkie czêœci sk³adowe;
• kierownicy strugi s³u¿¹cej do stabilizacji i przyspieszenia przep³ywu gazu przed wirnikiem turbiny;
• jednostki pomiarowej zawieraj¹cej wirnik turbiny;
• sprzêg³a magnetycznego do przekazywania ruchu
wirnika do liczyd³a gazomierza;
• liczyd³a do rejestracji zmierzonej objêtoœci gazu.
Nadajniki:

1. Cyble
Jest generatorem impulsowym wolnym od efektu
migotania impulsów. Pozwala równie¿ na liczenie
przep³ywów wstecznych. Mo¿e zostaæ zamontowany w
dowolnej chwili.

2. Niskiej czêstotliwoœci (LF):
Standardowo kontaktronowy podwójny nadajnik
impulsów LF dla ca³ego zakresu oferowanych
gazomierzy. Zestyk antykradzie¿owy AT: zabezpieczenie
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przed niepo¿¹dan¹ manipulacj¹ stosowane jest dla
ca³ego zakresu oferowanych gazomierzy.

3. Nadajnik œredniej czêstotliwoœci MF:
Jeden nadajnik dostarczany opcjonalnie.

4. Wysokiej czêstotliwoœci HF:
mo¿liwoœæ dostarczenia w ca³ym zakresie oferowanych
gazomierzy.
Wirnik turbiny
Zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ pomiaru przy niskim i
wysokim ciœnieniu. Wirnik mo¿e byæ wykonany z
aluminium (m. in. dla nadajnika HF) lub dla œrednic
poni¿ej DN 200 z poliacetalu. £opatki wirnika turbiny s¹
u³o¿one pod k¹tem 45° lub 60°(zapobiega nadmiernej
prêdkoœci wirnika).
Korektor objêtoœci
Zestaw monta¿owy umo¿liwia umieszczenie korektora
bezpoœrednio na przep³ywomierzu.

Przep³ywomierz turbinowy
- gaz ziemny, biogaz
Liczyd³o
• posiada wskaŸnik 9-cyfrowy zorientowany pod k¹tem
45°,
• wyposa¿one we wskaŸnik typu Cyble: umo¿liwia
póŸniejsz¹ instalacjê nadajnika Cyble,
• mo¿liwoœæ obrotu,
• posiada wbudowany pojemnik z ¿elem krzemionkowym absorbuj¹cym wilgoæ,
• mo¿liwoœæ obrotu liczyd³a o 350°,
• wyposa¿one w tarczê odblaskowa na pierwszym
bêbenku magnetycznym,
• klasa szczelnoœci IP67,
• obudowa odporna na promieniowanie ultrafioletowe,
• jednostki: m3
• dostosowana do potrzeb klienta tabliczka znamionowa.
Pompa olejowa (opcjionalnie)
Smaruje g³ówne ³o¿yska kulkowe w jednostce
pomiarowej. Smarowanie mo¿e mieæ miejsce nawet
podczas pracy licznika pod ciœnieniem. Zbiornik oleju
mo¿e byæ obracany do instalacji pionowej.
Os³ona termometru (opcjonalnie)
Umo¿liwia pomiar temperatury w punkcie referencyjnym.
(Uwaga! Nie mo¿na zainstalowaæ w urz¹dzeniach z nadajnikiem
impulsów HF.)

Charakterystyka nadajników impulsów
Certyfikat iskrobezp.: Nr LCIE 06 ATEX 6031X
Iskrobezpieczeñstwo: II 1/2 G Ex ia IICT5 c T6

Nadajnik impulsów niskiej czêstotliwoœci (LF):
Nadajnik ten sk³ada siê z dwóch zestyków kontaktronowych zwieranych magnesem umieszczonym w
pierwszym bêbenku liczyd³a. Po³¹czenia nadajnika nie
maj¹ okreœlonej biegunowoœci.
Szczegó³y techniczne:
1) Hermetycznie uszczelnione styki
2) Maksymalne napiêcie na zaciskach: 30 V i pr¹d
maksymalny zgodnie z EN 60079-1
3) Temperatura maksymalna: +60°C
4) Minimalny czas trwania impulsu: 0,4 s
5) Nadajnik Cyble Sensor:
Zgodny z normami CENELEC (EN 60079-11 co do:
• Ui £14,3 V
• Ii £50 mA
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Przy³¹cze pomiaru ciœnienia
Przy³¹cze to pozwala na pomiar ciœnienia odniesienia w
bezpoœredniej bliskoœci wirnika turbiny. Przy³¹cze
instalowane jest standardowo jako z³¹czka typu Ermeto
6 mm.
Pomiar gazów agresywnych
Opcjonalnie dostêpna jest wersja specjalna pokryta
teflonem (PTFE). Wszystkie wewnêtrzne elementy
przep³ywomierza, jednostka pomiarowa wraz z
korpusem pokryte s¹ pow³ok¹ ochronn¹. Rozwi¹zanie to
zapewnia d³ugotrwa³¹ stabilnoœæ pomiaru dla
agresywnych gazów np. biogaz.

Nadajniki indukcyjne wysokiej i œredniej
czêstotliwoœci (MF i HF):
Nadajnik ten jest czujnikiem indukcyjny wzbudzanym
przez z¹bkowan¹ tarczê. Czêstotliwoœæ impulsów jest
proporcjonalna do chwilowego natê¿enia przep³ywu.
Biegunowoœæ po³¹czeñ przedstawione jest na tabliczce
znamionowej gazomierza.
Szczegó³y techniczne:
1) Czujnik zbli¿eniowy zgodny z normami EN 60947-5-6
(NAMUR)
2) Zgodny z normami CENELEC (EN 60079-0
i EN 60079-11) co do:
• Ui £ 16V
• Ii £ 52 mA
• Ci £ 50hF
• Li £ 250 mH
• Pi £ 64 mW
3) Temperatura maksymalna: +60° C
Nadajnik sygn. manipulacje przy gazomierzu (AT):
Zawiera on pojedynczy zestyk kontaktronowy. Próby
niepowo³anej manipulacji spowoduj¹ otwarcie styku.
Charakterystyka elektryczna jest taka sama jak dla
nadajnika niskoczêstotliwoœciowego.

Przep³ywomierz turbinowy
- gaz ziemny, biogaz

Quantometr
Typowa krzywa kalibracji

Parametry techniczne
Natê¿enie przep³ywu
Œrednica znamionowa
Maksymalne ciœnienie
robocze
Materia³ korpusu

od 6 m3/h do 10000 m3/h
od DN50 do DN400 mm
do 100 bar w zale¿noœci od
materia³u korpusu i po³¹czeñ
¿eliwo sferoidalne, staliwo lub
stal spawana (zgod.z 97/23/EC)

Zakres temperatur

otoczenia:
-30oC do+60oC
gazu:
-30oC do+60oC
przechowywania: -40oC do+70oC

Dok³adnoœæ

B³êdy w przedziale +/-1,5%
od Qmin do Qmax
L.C.I.E. 06 ATEX 6031 X

Certyfikat
iskrobezbieczeñstwa

Wymiary [mm] oraz masa [kg]
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Charakterystyka
Dane techniczne. Zakresowoœæ pomiaru i wartoœci impulsów.

z przek³adniami korekcyjnymi

Konstrukcja i materia³ korpusu

A: EN-GJS-400-15 (GGG40) Korpus typu sandwich do zabudowy miêdzyko³nierzowej
B: EN-GJS-400-15 (GGG40) Korpus z ko³nierzami
C: Stalowy korpus typu sandwicz – do zabudowy miêdzyko³nierzej
D: Stalowy korpus (spawany lub odlewany) z ko³nierzami
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