
Przepływomierz wirowy MV82 cechuje się 
niezawodnością, dużą dokładnością 
i odpornością na zanieczyszczenia. 
Pomiar za pomocą miernika wirowego jest 
pomiarem objętościowym niezależnym od 
zmian ciśnienia i temperatury. Nie posiada 
on części ruchomych i cechuje się wysoką 
stabilnością długoterminową.

Przepływomierz MV82 składa się 
z czujnika prędkości liniowej, czujnika 
temperatury RTD i przetwornika ciśnienia. 
Elementy te umożliwiają dokonanie 
masowego pomiaru przepływu pary, 
gazów i cieczy. W odróżnieniu od 
standardowych mierników wirowych 
zawiera on wewnętrzne czujn ik i  
temperatury i ciśnienia. Dzięki temu 
dokonuje się wszystkich pomiarów 
w jednym miejscu, unika się błędów 
związanych z różnicami parametrów 
instalacji w odległych od siebie punktach.
Zgrupowanie czujników w jednym 
urządzeniu pozwala zmniejszyć koszty 
instalacji, a także jej niepotrzebne 
skomplikowanie.

ZASTOSOWANIE

Przepywomierz wirowy zanurzeniowy
dla dużych średnic MV82

• Pomiar przepływu objętościowego i masowego oraz, 
temperatury i ciśnienia.

• Konstrukcja odporna na wibracje.
• Ekonomiczny, dokładny oraz wiarygodny pomiar 
przepływu objętościowego i masowego w większości 
gazach, cieczach oraz parze, bez konieczności re-
kalibracji.

• Zarządzanie energią dzięki dokładnemu pomiarowi 
zarówno temperatury, jak i przepływu masy.

• Zewnętrzny monitoring procesu oraz integracja z 
rozproszonym systemem sterowania dzięki użyciu 
protokołów cyfrowych HART lub MODBUS.

• Oszczędność kosztów poprzez mniejszy koszt 
instalacji, okablowania oraz serwisu.

• Wykonanie przeciwwybuchowe.

- Pomiaru pary przegrzanej
- Pomiar sprężonego powietrza
- Przemysł energetyczny
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
- Zarządzanie energią obiektów
- Przemysł nafty i gazu
- Przemysł petrochemiczny
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  Nominalny rozmiar rury
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  Nominalny rozmiar rury

Typowe zakresy przepływu pary nasyconej, kg/h

3 oTypowe zakresy przepływu powietrza, m /h (20 C)

3Typowe zakresy przepływu wody, m /h
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MV82Przepywomierz wirowy zanurzeniowy
dla dużych średnic

Dokładność:
- przepływ objętościowy
          ciecz
          para wodna i gaz
- przepływ masowy
          ciecz
          para wodna i gaz
- temperatura
- ciśnienie
- gęstość

Powtarzalność:
- przepływ objętościowy
- przepływ masowy
- temperatura
- ciśnienie
- gęstość

Stabilność roczna:
- przepływ objętościowy
- przepływ masowy
- temperatura
- ciśnienie
- gęstość

Temperatura pracy:

Ciśnienie pracy:

Zakres prędkości:

Zakresowość:

Medium:

Wyjście:
- standard:
- opcja:

- opcja:

Interfejsy cyfrowe:

Czas odpowiedzi:

 
 
±1.2% wartości mierzonej
±1.5% wartości mierzonej

±1.5% wartości mierzonej
±2% wartości mierzonej

o±1% C
±0.3% zakresu
±0.3% wartości mierzonej

±0.1% wartości mierzonej
±0.2% wartości mierzonej

o±0.1% C
±0.05% zakresu
±0.1% wartości mierzonej

wartość pomijalna
±0.2% wartości mierzonej

o±0.5% C
±0.1% zakresu
±0.1% wartości mierzonej

o o-40 C ÷ 260 C (standard)
o o-40 C ÷ 400 C (opcja)

0÷2, 7, 20, 35, 100 bar 
ciśnienia absolutnego;
przeciążalność 2x zakres

0.3÷9 m/s dla cieczy
61/     ÷ 90 m/s dla pary i gazu

3(gdzie to   gęstość w km/m )

30:1

wszystkie ciecze, gazy i para 
kompatybilne ze stalą 
nierdzewną 316L. 
Nie rekomendowany dla 
cieczy dwufazowych

4..20 mA, impulsowe, HART
4..20 mA, impulsowe, alarmowe
  HART lub MODBUS
3x4.20 mA, impulsowe, 
  3xalarmowe, HART, MODBUS

HART, MODBUS

regulowany od 1 do 100 sek.

 MV 82 - dane techniczne

ρρ

Wersje przepływomierza MV82:
• MV82-V: pomiar objętościowy
• MV82-VT: przepływ objętościowy i masowy, temperatura
  procesu
• MV82-VTP: przepływ objętościowy i masowy, temperatura
  procesu, ciśnienie procesu
• MV82-VT-EP: przepływ objętościowy i masowy, temperatura
  procesu, ciśnienie procesu, zewnętrzny pomiar ciśnienia
• MV82-VT-EM: przepływ objętościowy i masowy,
  temperatura procesu, zewnętrzny pomiar temperatury,
  pomiar energii cieczy
• MV82-VTP-EM: przepływ objętościowy i masowy,
  temperatura procesu, ciśnienie procesu, zewnętrzny pomiar
  temperatury, pomiar energii pary
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