UltradŸwiêkowy
przetwornik przep³ywu

SONO 1500 CT

• Pierwszy w Europie ultradŸwiêkowy przetwornik
przep³ywu o dynamice pomiaru przep³ywu qi/qp = 1:250
w 2 klasie metrologicznej (qp 1,5 / 2,5 / 6 m3/ h).
• Ca³kowity zakres dynamiki pomiaru przep³ywu ³ 1:1500
• Opatentowana zasada wolnej
wi¹zki stanowi
doskona³e rozwi¹zanie na osady w rurze pomiarowej.
• Zakres temperatur przetwornika przep³ywu:
5°C - 90/ 130/ 150°C.
• Dostêpny dla przep³ywów nominalnych :
qp 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6 m3/ h.
• Odporny na przeci¹¿enie temperatury do 150°C
• Solidne zwierciad³a ze stali nierdzewnej gwarantuj¹
du¿¹ ¿ywotnoœæ i stabilnoœæ dzia³ania.
• Brak zawirowañ wokó³ zwierciade³.
• Nowa konstrukcja o obni¿onym oporze hydraulicznym.
• Dok³adnoœæ pomiaru spe³niaj¹ca wymogi normy EN
1434, klasa 2 i 3.
• Nie s¹ wymagane proste odcinki ruroci¹gu przed i za
licznikiem.

ZASTOSOWANIE
Przetwornik przep³ywu z ultradŸwiêkow¹ technik¹ pomiaru.
Bardzo wysoka dok³adnoœæ pomiaru do rozliczeñ w lokalnych i rejonowych systemach grzewczych.

CECHY DODATKOWE
• NOWA procedura testuj¹ca przetwornik przep³ywu.
• Pod³¹czenie do integratora przewodem impulsowym ze
zdefiniowan¹ wartoœci¹ impulsu.
• Niewra¿liwy na oddzia³ywanie pól magnetycznych.
• Monta¿ mo¿liwy w dowolnej pozycji.
• Definiowanie wartoœci impulsowania od 1ml.
ZASILANIE
Wersja standardowa bateria litowa 3 V DC (max. 90°C),
¿ywotnoœæ 12 lat (w zale¿noœci od konfiguracji). Mo¿liwe
zasilanie zewnêtrzne np. z integratora.
Parametry zasilania zewnêtrznego:
• Zasilanie 3,0 do 5,5 V DC
• Zu¿ycie pr¹du < 130mAh / rok
•Pr¹d w przewodzie impulsowym <10 mA
WYJŒCIA IMPULSOWE
Przetwornik przep³ywu posiada dwa wyjœcia impulsowe:
• Wyjœcie impulsowe objêtoœci
•Wyjœcie trybu testowego (wysoka rozdzielczoœæ
impulsowania dla celów laboratoryjnych) i dla
komunikacji.
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DANE TECHNICZNE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE IMPULSÓW OBJÊTOŒCI

* zale¿y od œredniego przep³ywu w przetworniku przep³ywów, d³ugoœci i wartoœci impulsu.
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