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energetycznej procesów w oparciu o monitoring i rozliczanie energii i zu¿ycia mediów w zak³adach 
przemys³owych. Specjalizujemy siê w systemach monitorowania procesów przemys³owych oraz w 
wykonywaniu kompleksowych systemów pomiaru zu¿ycia energii elektrycznej i mediów 
energetycznych i energoch³onnych: pary, wody gor¹cej, wody lodowej, sprê¿onego powietrza, 
gazu, biogazu  i gazów technicznych. 

Nasza wiedza poparta jest 20-letnim doœwiadczeniem w projektowaniu i realizacji uk³adów 
pomiarowych, gwarantuj¹c w³aœciwy dobór urz¹dzeñ i aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Prowadzimy równie¿ bezpoœredni¹ sprzeda¿ i kompletacjê aparatury pomiarowej dobieranej do 
indywidualnych potrzeb klienta.

Wykonane realizacje obejmuj¹ kompletacje dostaw, monta¿e mechaniczne i elektryczne, 
uruchomienia, realizacje kompleksowe „pod klucz" oraz systemy wizualizacji i archiwizacji 
procesów.  W naszym dorobku znajduj¹ siê realizacje inwestycji w przedsiêbiorstwach takich jak: 
zak³ady ciep³ownicze, elektrownie, elektrociep³ownie, zak³ady przetwórstwa spo¿ywczego, zak³ady 
chemiczne i wiele innych, o czym œwiadczy nasza szybko poszerzaj¹ca siê lista referencyjna. 

Nasza oferta obejmuje 

 konsultacje techniczne 

 inwentaryzacjê istniej¹cej sieci rozp³ywu mediów

 projekty wraz z dokumentacj¹ powykonawcz¹ systemów pomiarowych

 dobór i dostawy kompletnych zestawów aparatury optymalnej dla danej  instalacji  przesy³owej 

 monta¿ instalacyjny i elektryczny uk³adu pomiarowego na obiekcie

 uruchomienie zainstalowanego zestawu na obiekcie inwestora

 wykonanie systemu wizualizacji i archiwizacji rejestrowanych pomiarów  lub w³¹czenie ich do  
istniej¹cego systemu zak³adowego

jest nowoczesn¹ firm¹ in¿yniersk¹ dzia³aj¹c¹ od 1994 roku w zakresie optymalizacji 
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Firma Metronic Systems

Metronic Systems

W naszych aplikacjach i w sta³ej ofercie sprzeda¿y oferujemy aparaturê firm:

EMERSON
Process Managment
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Przyk³adowe realizacje
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ENERGETYKA, Zespó³ Elektrociep³owni - Grupa KGHM
£¹cznie zrealizowano 10 uk³adów pomiarowych obejmuj¹cych:
?Bilans energii cieplnej dostarczanej przez zespó³ wymienników 

ciep³a – zastosowano przep³ywomierze ultradŸwiêkowe zabudowane 
na ruroci¹gach DN500 w wersji spawanej, zamontowane bez 
potrzeby rozcinania ruroci¹gu. Uruchomione uk³ady do pomiaru 
energii cieplnej w³¹czono do nadrzêdnego systemu komputerowego.

?Bilans energetyczny 2 kot³ów wodnych – w instalacji pracuj¹ 
przeliczniki z przep³ywomierzami ultradŸwiêkowymi zabudowanymi 
na ruroci¹gach DN330 w wersji spawanej, która idealnie nadaje siê do 
instalacji wymagaj¹cej prowadzenia nieprzerwanej pracy przez wiele 
lat. Okresowa kontrola g³owic ultradŸwiêkowych i ewentualna ich 
wymiana mo¿liwa jest bez koniecznoœci opró¿niania ruroci¹gu. 

?Pomiar pary na stacjach redukcyjnych – wykonano instalacje 
pomiarowe przep³ywu pary w oparciu o przep³ywomierze zwê¿kowe. 
Dane pomiarowe z urz¹dzeñ przysy³ane s¹ do nadrzêdnego 
komputerowego systemu pomiarów i rozliczeñ energii.

?Pmiar przep³ywu i energii wody za wymiennikiem na ruroci¹gu 
DN500  oraz pomiar przep³ywu i energii pary w stacji redukcyjno-
sch³adzaj¹cej – pomiar przep³ywu i energii wody zrealizowano na 
przep³ywomierzu ultradŸwiêkowym, w wersji spawanej. W stacji 
redukcyjno-sch³adzaj¹cej wykonano pomiar przep³ywu pary metod¹ 
zwê¿kow¹ na ruroci¹gu DN400. Dane pomiarowe o przep³ywie i 
energii cieplnej przesy³ane s¹ interfejsem RS-485 do komputerowego 
systemu pomiarów i rozliczeñ energii.

?Kompleksowe uk³ady do pomiaru energii cieplnej pary i wody-
projekt, dostawa, monta¿ i uruchomienie uk³adów pomiarowych 
– zastosowano przep³ywomierze typu VORTEX wymiennie ze 
zwê¿kami pomiarowymi. Przeliczniki w³¹czono do systemu pomiarów 
i rozliczeñ energii.

ANWIL S.A. Kompleks Polichlorku Winylu
Wykonanie „pod klucz” (od projektu do wdro¿enia) systemu monitoringu 
napiêæ celek SCVMS dla 9 elektrolizerów zawieraj¹cych po 142 celki - 
³¹cznie 1278 pomiarów napiêæ.
?Zadanie obejmowa³o: 
?opracowanie projektu systemu
?dostawê urz¹dzeñ
?prace monta¿owe (m.in. sieæ œwiat³owodowa do transmisji danych) 

i rozruchowe
?wykonanie programu wizualizacji systemu SCVMS zapewniaj¹cego 

pe³ny monitoring gromadzonych danych z reprezentacj¹ pomiarów 
bie¿¹cych (on-line) w postaci trendów oraz pomiarów archiwalnych, 
funkcje alarmowe, raportowanie oraz statystyczn¹ obróbkê danych.

Kompania Piwowarska w Tychach

które gromadz¹ dane z uk³adów pomiarowych 
i archiwizuj¹ je na wewnêtrznej pamiêci.

Trzy uk³ady pomiarowe przep³ywu pary wraz z prefabrykowanymi 
szafkami. W szafkach pomiarowych zosta³y umieszczone wielokana³owe 
przeliczniki przep³ywu, 

Dwa uk³ady realizuj¹ pomiar energii cieplnej pary na linii rozlewniczej 
piwa - na myjce i pasteryzatorze. Trzeci pomiar zosta³ wykonany na 
drugiej linii dla oceny zu¿ycia pary przed planowan¹ modernizacj¹. 
Archiwizowane pomiary pozwalaj¹ zoptymalizowaæ pracê linii i zmniej-
szyæ zu¿ycie energii.  
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Przyk³adowe realizacje

Eurofoam Polska Sp. z o.o.
Uk³ad do monitorowania temperatury w procesie produkcji bloków 
pianki poliuretanowej po³¹czony z zak³adowym systemem ppo¿. 
Kompleksowe wykonanie instalacji systemu monitorowania temperatury 
bloków spieniania pianki poliuretanowej. Instalacja pe³ni rolê rejestratora 
przebiegu procesu stygniêcia pianki i s³u¿y do sygnalizacji przekroczeñ 
stanów alarmowych spe³niaj¹c wymogi dla systemów przeciwpo¿aro-
wych. Dane z czujników zamontowanych na  blokach zbierane s¹ przez 
zespó³ rejestratorów z funkcj¹ alarmow¹, wspó³pracuj¹cych z systemem 
komputerowym (program typu SCADA). Rejestratory w razie przekro-
czenia dopuszczalnej temperatury uruchamiaj¹ alarm œwietlny i dŸwiê-
kowy w 3 punktach zak³adu. System komputerowy wykrywa wszelkie 
nieprawid³owoœci i zagro¿enia. Umo¿liwia równie¿ przegl¹danie zmian 
temperatury w procesie produkcji i raportowanie przebiegu procesu.

Danone Poland Sp. z o.o.
?Kompleksowe rozliczenie mediów energetycznych w zak³adzie 
produkcyjnym. £¹cznie 19 uk³adów pomiarowych obejmuj¹cych:
?instalacja do rozliczenia wody socjalnej, technologicznej i C.O.
?uk³ad automatycznej regulacji dostarczonego ciep³a do budynku 

administracyjnego w zale¿noœci od warunków atmosferycznych
?pomiary przep³ywu wody zimnej, lodowej, energii wody ciep³ej i pary
?rozliczenie sprê¿onego powietrza
?opomiarowanie zewnêtrznych odbiorów kot³owni zak³adowej
Dane przesy³ane z urz¹dzeñ z poszczególnych uk³adów stanowi¹ 
podstawê do bilansu energetycznego, a w konsekwencji racjonalizacji 
kosztów w gospodarce energetycznej firmy.

Elektrociep³ownia w Radomsku.
Bilans energetyczny turbiny zrealizowano w oparciu o pomiary energii 
pary na wlocie i wylocie. System umo¿liwia wizualizacjê procesu.
Bilans energetyczny kot³a parowego OR-32 wykonano w oparciu o po-
miar przep³ywu pary wylotowej oraz pomiar przep³ywu wody zasilaj¹cej. 
System pomiarowy realizuje bie¿¹ce rozliczanie mocy i energii 
produkowanej przez kocio³.
Pomiary rozp³ywu pary na poszczególne gniazda produkcyjne i do 
zewnêtrznych odbiorców zosta³y zrealizowane na przep³ywomierzach 
zwê¿kowych. Dla odbiorców ze zró¿nicowanym rocznym odbiorem pary 
wykonano instalacje z odrêbnymi pomiarami zwê¿kowymi dla okresu 
letniego i zimowego. £¹cznie wykonano kompletacjê aparatury, monta¿ i 
uruchomienie 14 uk³adów pomiaru energii cieplnej pary z rozliczeniem 
energii kondensatu. Uk³ady zapewniaj¹ wykonanie rozliczenia energii 
dostarczanej z EC do odbiorców.

EC G³ogów
Automatyzacja pomiaru iloœci spalanego mia³u wêglowego 
podawanego do  poszczególnych kot³ów w ciep³owni. 
Wêgiel, podawany z ha³dy taœmoci¹giem, kolejno przechodzi przez wagê 
tensometryczn¹, a nastêpnie jest rozdzielany przy pomocy przesuwnego 
wózka do zasypów poszczególnych kot³ów. Wykorzystano sterownik 
PLC, którego zadaniem jest sumowanie masy mia³u wêglowego 
zu¿ytego przez ka¿dy kocio³ z osobna. Dziêki odczytowi po³o¿enia 
wózka, przyrost stanu licznika wagi taœmoci¹gowej jest przepisywany do 
licznika konkretnego kot³a. System zabezpiecza równie¿ przed 
nieprawid³owym zatrzymaniem wózka i dozowaniem mia³u w 
niedozwolonych strefach taœmoci¹gu. Zastosowany du¿y panel 
dotykowy i intuicyjn¹ w obs³udze aplikacjê.
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Przyk³adowe realizacje

NEMAK Poland Bielsko-Bia³a
Kompleksowe rozliczenie mediów energetycznych wraz z systemem 
EMS opracowanym na produkcie „Platforma systemowa Wonderware 
2012". £¹cznie firma Metronic Systems opracowa³a 57 uk³adów 
pomiarowych ró¿nych mediów m.in. sprê¿one powietrze, gaz ziemny, 
energiê elektryczn¹, wodê. Powy¿sze pomiary gromadzone s¹ 
w prefabrykowanych szafkach pomiarowych, w których, dziêki 
zamontowanym przelicznikom przep³ywu i licznikom impulsów, dane s¹ 
konwertowane na sieæ Ethernet i zbierane do serwera wizualizacyjnego. 
Obecnie system EMS jest w fazie rozwoju w zwi¹zku z nowymi 
pomiarami i nowymi funkcjonalnoœciami samego systemu.

Elektrownia Opole
System serwera archiwizacji danych
Opracowanie i wykonanie systemu serwera archiwizacji, którego celem 
jest zbieranie danych w trybie „on line” z rejestratorów znajduj¹cych siê 
w sterowni Bloku Nr 4 i Bloku Nr 3 oraz ich archiwizowanie we wspólnej 
bazie danych w serwerowni z mo¿liwoœci¹ przegl¹dania wybranych 
przebiegów na monitorach komputerów w obydwu  sterowniach 
Elektrowni Opole. 
G³ównym elementem systemu serwera archiwizacji jest wydajny serwer 
HP pracuj¹cy w trybie RAID-1 (mirroring), archiwizuj¹cy i udostêpniaj¹cy 
klientom wymagane dane. Wybrana konfiguracja sprzêtowa zapewnia 
obci¹¿enie systemu mniejsze ni¿ 50% podczas normalnej pracy. 
System zosta³ oparty o sprawdzone narzêdzie SCADA firmy 
Wonderware InTouch oraz przemys³ow¹ bazê danych wraz z pakietem 
do raportowania Historian Client. Pozwala on na obserwacjê i analizê 
danych rejestrowanych przez rejestratory zainstalowane na blokach Nr 3 
i Nr 4. Zaproponowana struktura, zapewnia elastyczn¹ rozbudowê 
w  zakresie kolejnych stacji, jak i rozbudowy systemu o wiêksz¹ licencjê 
na zbieranie danych i wizualizacjê. 
W pierwszym etapie System serwera archiwizacji zosta³ po³¹czony z 19 
rejestratorami zainstalowanymi na sterowni bloku Nr 4 za pomoc¹ linii 
Ethernet z wykorzystaniem protoko³u Modbus RTU TCP. W drugim etapie 
w³¹czono do systemu rejestratory bloku Nr 3 liniami Ethernet z wykorzys-
taniem ³¹cza œwiat³owodowego.    
Na komputerach klienckich zainstalowane jest oprogramowanie InTouch 
View s³u¿¹ce do uruchomienia wizualizacji. Start aplikacji jest automa-
tyczny po uruchomieniu systemu i zalogowaniu na odpowiednie konto 
u¿ytkownika.

Kopalnia „BUDRYK” w Ornontowicach
Projekt i wykonanie instalacji do ci¹g³ego pomiaru przep³ywu metanu 
w gazie kopalnianym.
Bezpoœredni pomiar: -przep³ywu gazu kopalnianego (mieszanina gazów)

        - koncentracji metanu w gazie 
        - temperatury  i ciœnienia gazu

Na podstawie powy¿szych pomiarów aparatura przelicza przep³yw 
metanu w gazie kopalnianym.
Dla zminimalizowania oporów przep³ywu zastosowano rurkê spiêtrza-
j¹c¹ typu Annubar 485G ze zblokowanym przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ 
3051CD firmy Emmerson, wspó³pracuj¹cego z przelicznikiem RMM w 
wykonaniu z aplikacj¹ METAN. Zrealizowanie pomiaru przep³ywu w 

3zakresie 8 – 80 Nm /min wymaga³o wykonania przewê¿enia ruroci¹gu z 
DN400 do DN250.



Animex Opole

Browar w Tychach

Cedrob

Coca-Cola HBC

Danone Poladn

Hortex Przysucha

IKO Kompania 
Drowiarska

Intersnack

PPH „SAS”

Prospona

Przedsiêbiorstwo
Zbo¿owo-M³ynarskie

Royal Canin

Silesia

DVZ Tomaszów 
Lubelski

PHU Jêdrek w Tymbark

Maspex Tymbark

Ubijnia Dobros³awa

Kimberlu Clark

Fabryka Papieru
„Myszków”

Gegenbauer
w Phillis Morris Kraków

Pormat
w Phillis Morris Kraków

Nitroerg S.A.
Grupa kapita³owa 
KGHM Polska MiedŸ.

ASKOM w VVF

Przemys³ papierniczy

Przemys³ tytoniowy

Przemys³ chemiczny

Przemys³ spo¿ywczy

Firma Inwestycja
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Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 3 rurociagach (DN50, DN80, 
DN200)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary dla myjki butelek (DN100)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary dla pasteryzatora (DN40)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 rurociagacj (DN100, DN150)

Wykonanie Pomiarów okresowych instalacji elektrycznych 
w zak³adzie produkcyjnym Coca-Cola Filia w Radzyminie

Opomiarowanie mediów energetycznych (woda, para, sprê¿one 
powietrze) w zak³adzie produkcyjnym - ³¹cznie 19 uk³adów pomiar.

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary (DN150)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary (DN100)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu gazu ziemnego

Uk³ad pomiarowy przep³ywu masy jajowej

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary nasyconej na ruroci¹gu DN80

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary nasyconej na ruroci¹gu DN80

System Rozliczenia Mediów - wizualizacja i archiwizacja danych 
pomiarowych zu¿ycia gazu ziemnego, wody technologicznej oraz 
parametrów stacji klimatycznej i analizatorów sieci elektrycznej. 
System oparty na oprogramowaniu Wonderware InTouch i Historian

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN100, DN250)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN100)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN100, DN125)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na ruroci¹gu DN80

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach (DN100)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary nasyconej na ruroci¹gu DN50 
zredukowanym do DN40

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii cieplnej pary na 6 ruroci¹gach
 (3xDN100, 3xDN150)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary (DN100)

Przenoœny zestaw do pomiary przep³ywu sprê¿onego powietrza 
z przep³ywomierzem DN40

Przenoœny zestaw do pomiary przep³ywu sprê¿onego powietrza 
z przep³ywomierzem DN50

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii paryna 2 ruroci¹gach 
(DN200, DN125)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu sprê¿onego powietrza na DN100

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 3 ruroci¹gach (2xDN80, DN100)
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Energetyka Lubin

Energomonta¿ Po³udnie
dla EC G³ogów

ENESTA Stalowa Wola

Intec

Instytut Nafty i Gazu

PGE Elektrownia Opole

MEC Ostrowiec Œw.

Uzdrowisko Krynica

Uzdrowisko Wysowa

Elteco

Spó³ka Energetyczma
„Jastrzêbie”
EC „Pniówek”

Zak³ad Produkcji Ciep³a
¯ory

EC-2 Polkowice - modernizacja uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego 
na ruroci¹gach DN400 sieci ciep³owniczej  przy EC-2  dla Wydzia³u 
Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji. W³¹czenie do systemu SYNDIS

EC-2 Polkowice - modernizacja uk³adu pomiarowego na ruroci¹gu
DN700, DN600 sieci ciep³owniczej do komory K-1 przy EC-2 
w kierunku ZG Rudna dla Wydzia³u Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji. 
W³¹czenie do systemu SYNDIS

EC-1 Lubin - zabudowa uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloœci cie-
p³a zu¿ywanego na potrzeby w³asne. W³¹czenie do systemu SYNDIS.

EC-3 G³ogów - Pomiar przep³ywu pary na 2 ruroci¹gach - DN400, 
DN500 (dostawa pary do KGHM MiedŸ). W³¹czenie do SYNDIS.

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary œwie¿ej 480  na ruroci¹gu DN175
Sterowanie przep³ywem pary. W³¹czenie do systemu SYNDIS

°C

Uk³ad pomiarowy energii pary gor¹cej na 3 ruroci¹gach (DN250, 
2xDN600)

BLOK nr 1 i 2 - Inwentaryzacja uk³adów pomiarowych bloku 
energetycznego I i II w Elektrowni Opole

Zestaw aparatury do stanowiska badawczego

BLOK nr 4 - Wykonanie Systemu Serwera Archiwizacji Danych
pomiarowych z 19 rejestratorów na bloku nr 4 - oprogramowanie 
Wonderware InTouch, Historian Server oraz Historian Client

BLOK nr 3 - Wykonanie aplikacji oprogramowania i w³¹czenia 19
rejestratorów na bloku nr 3 do Systemu Serwera Archiwizacji Danych
zlokalizowanego w rejonie bloku nr 4. Wykonanie œwiat³owodowego
na trasie miêdzy blokami nr 3 i 4. Instalacja oprogramowania dla
2 stacji klienckich

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii gor¹cej wody na 2 ruroci¹gach
(DN250, DN500)

System pomiaru parametrów technologicznych dla 4 kot³ów
(28 punktów pomiarowych) wraz z komputerow¹ wizualizacj¹ 
parametrów kot³owni (oprogramowanie Wonderware InTouch)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na 3 ruroci¹gach (DN40, DN125, 
DN150)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary z rozliczeniem kondensatu 
w Elektrowni Biogazowej w Me³nie

Instalacja wielokana³owych przeliczników dla 4 pomiarów energii 
cieplnej wody ch³odz¹cej w Systemie Kogeneracji

Uk³ad pomiarowy przep³ywu metanu w gazie kopalnianym w kopalni
Suszec

3 uk³ady pomiaru metanu w gazie kopalnianym w kopalni Pniówek

Uk³ad pomiarowy przep³ywu metanu w gazie kopalnianym
- wykonanie uk³adu pomiarowego
- wizualizacja pomiarów przep³ywu gazu kopalnianego 
  (oprogramowanie Wonderware InTouch)

Firma Inwestycja

D
o

st
a

w
a

M
o

n
ta

¿

U
ru

ch
o

m
ie

n
ie

U
s³

u
g

i

Energetyka

Ciep³onie

Kogeneracja

6

Referencje



ECO-ABC - spalarnia
odpadów medycznych

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary na rurociagu DN40 wraz
z rozliczeniem kondensatu i wizualizacj¹ pomiaró

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii cieplnej wody u¿ytkowej, 
centralnego ogrzewania, wody technologicznej oraz pary

Szpitale

Firma Inwestycja
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PPUH Rapid dla ZOZ

Szpital Powiatowy
Skar¿ysko Komienna

Szpital im. Strusia
w Poznaniu

Fabryka T³oków
Federal Mogul Gorzyce

Miechelin Polska

BMB
w Michelin Polska

Us³ugi Instalatorstwa
w Michelin Polska

Nemak Poland

Alpine Energie Polska
w NGK Ceramics Polska

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na ruci¹gu DN100

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary z rozliczeniem kondensatu 
wraz z kontrol¹ okresowego zu¿ycia pary

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na ruroci¹gu DN40 wraz 
z rozliczeniem kondensatu

Uk³ad pomiarowy przep³ywu sprê¿onego powietrza

Uk³ad pomiarowy przep³ywu sprê¿onego powietrza na DN40 oraz 
wody na DN65 dla miksera
Uk³ad pomiarowy sprê¿onego powietrza (3xDN40,3xDN100) 
oraz wody przemys³owej (4xDN65, 2xDN125) dla 5 mikserów

Uk³ad pomiarowy przep³ywu sprê¿onego powietrza (3xDN50)
oraz wody przemys³owej (2xDN65) dla 2 mikserów

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na ruroci¹gu DN40

Uk³ad pomiarowy sprê¿onego powietrza w oparciu o przep³ywomierz
termiczny-masowy na ruroci¹gu DN40

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary na 5 rurociagach (DN25, 
2xDN50, 2xDN80)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu sprê¿onego powietrza na 3 ruroci¹gach 
(DN25, 2xDN40)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary przegrzanej na rurociagu DN40

Uk³ad pomiarowy przep³ywu sprê¿onego powietrza na 2 ruroci¹gach
DN15, DN25)

Uk³ad pomiarowy przep³ywu i energii pary na 2 ruroci¹gach (2xDN50)

Uk³ad pomiarowy sprê¿onego powietrza na ruroci¹gu DN100

Uk³ad pomiarowy przep³ywu zimnej wody wodoci¹gowej na ruroci¹gu 
DN100
Uk³ad pomiarowy energii cieplnej wody na 4 rurociagach
(2xDN401, 2xDN65)

System Rozliczenia Mediów - wizualizacja i archiwizacja danych 
pomiarowych zu¿ycia gazu ziemnego, wody, sprê¿onego powietrza
oraz liczników energii elektrycznej. System oparty jest na Platformie
Wonderware InTouch i Historian

Uk³ad pomiarowy przep³ywu wody ch³odniczej na ruroci¹gu DN50

Uk³ad pomiarowy przep³ywu wody na 3 ruroci¹gach (2xDN50, DN65)

Uk³ad pomiarowy sprê¿onego powietrza na rurociagu DN150

Uk³ad pomiarowy przep³ywu pary na ruroci¹gu DN80 i gazu na 
ruroci¹gu DN100 z pomiarami ciœnienia pary i gazu

Uk³ady do pomiaru ciœnienia pary z mo¿liwoœci¹ zaprogramowania
progu niskiego ciœnienia pary, temepratury pary oraz kondensatu,
przep³ywu wody uzdatnionej na rurociagu G1 1/4"

Przemys³ samochodowy

METRONIC SYSTEMS

wiêcej na: www.metronic.com.pl
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Pomiary przep³ywu i energii pary, wody gor¹cej i cieczy ch³odz¹cych

W dzisiejszych czasach pomiar przep³ywu energii nabiera coraz wiêkszego znaczenia. Pomiary te s¹ 
stosowane miêdzy innymi do celów:
• rozliczeñ miêdzy dostawc¹, a odbiorc¹
• bilansowania energii kot³a i turbogeneratora pozwalaj¹c uzyskaæ odpowiednie certyfikaty energetyczne
• rozliczeñ energii na produkcji - zu¿ycie jednostkowe dla poszczególnych maszyn czy odbiorców
• ci¹g³e pomiary strumienia przep³ywu s¹ materia³em do analizy i szukania oszczêdnoœci ( w skrajnych przypadkach 

zwrot kosztów inwestycji nastêpuje po pó³ roku, a nawet po miesi¹cu)
•

•

•

ci¹g³ej kontroli i rejestracji wartoœci mierzonych
sumowania, wskazywania i alarmowania przekroczeñ 
monitorowania, sterowania i pomiarów rozliczeniowych

odcinek pomiarowy

Dobór urz¹dzeñ do warunków obiektowych

Bêd¹c firm¹ z wieloletnim doœwiadczeniem w pomiarach, 
Metronic Systems zapewnia optymalny dobór urz¹dzeñ 
do warunków obiektowych gwarantuj¹c jednoczeœnie 
prawid³owy monta¿ i uruchomienie uk³adów pomiaro-
wych.

Dobieraj¹c aparaturê pomiarow¹ kierujemy siê szeroko 
rozumianym dobrem klienta. Zawsze dog³êbnie 
analizujemy warunki procesowe zapewniaj¹c prawid³owy 
pomiar.
Wykonywane przez nas uk³ady pomiarowe w zale¿noœci 
od wymagañ u¿ytkownika obejmuj¹: 
·Ci¹g³¹ kontrolê i rejestracjê wartoœci mierzonych
·Sumowanie, wskazywanie i alarmowanie przekroczeñ 
·Monitorowanie, sterowanie i pomiary rozliczeniowe
·Nape³nianie i dozowanie
·Specjalne zadania pomiarowe zwi¹zane z przep³ywem

Wybór metody pomiarowej zaczynamy od odpowiedzi na 
kilka podstawowych pytañ: 

·Rodzaj mierzonego medium
·Wielkoœæ i zakres przep³ywu 
·Inne cechy: ciœnienie i temperatura medium, lepkoœæ, 

agresywnoœæ chemiczna,  itp. 
·Œrednica ruroci¹gu
·Cel pomiaru: pomiary rozliczeniowe, wewn¹trz- 

zak³adowe, monitorowanie, sterowanie
·Wymagana dok³adnoœæ pomiaru
·Wymagana informacja wyjœciowa

Niejednokrotnie w wyniku analizy konkretnego przypad-
ku okazuje siê, i¿ w celu zapewnienia prawid³owego 
pomiaru nale¿y wykonaæ przewê¿enie ruroci¹gu. 
W takim przypadku mo¿emy dostarczyæ zestaw apara-
tury pomiarowej lub dodatkowo ca³e odcinki pomiarowe 
ruroci¹gu gotowe do wspawania.
Rozwi¹zanie to oferuje dodatkowe korzyœci:
- zapewnienie odpowiednich odcinków ruroci¹gu przed 

i za urz¹dzeniem pomiarowym 
- krótki czas monta¿u

Systemy pomiarowe
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Struktury uk³adów pomiaru przep³ywu pary

Pomiar z pe³nym rozliczeniem kondensatu.

W takim uk³adzie realizuje siê pomiar przep³ywu, ciœnienia 
i temperatury na ruroci¹gu zasilaj¹cym (para) oraz pomiar 
przep³ywu i temperatury na ruroci¹gu powrotnym 
(kondensat).

Na podstawie danych pomiarowych przelicznik oblicza 
skompensowany przep³yw, masê i energiê pary, ubytek 
masy medium oraz energiê kondensatu zwracanego z linii 
technologicznej lub od odbiorcy.

Pomiar z rozliczeniem energii kondensatu.

W takim uk³adzie realizuje siê pomiar przep³ywu, ciœnienia 
i temperatury na ruroci¹gu zasilaj¹cym (para) oraz pomiar 
temperatury na ruroci¹gu powrotnym (kondensat).
Zak³ada siê, ¿e nie ma ubytku medium (100% zwrotu 
kondensatu).

Na podstawie danych pomiarowych przelicznik oblicza 
skompensowany przep³yw, masê i energiê pary, oraz 
energiê zwracanego kondensatu.

Pomiar pary bez zwrotu kondensatu.

W takim uk³adzie realizuje siê pomiar przep³ywu, 
ciœnienia i temperatury tylko na ruroci¹gu zasilaj¹cym 
(para). 

Na podstawie danych pomiarowych przelicznik oblicza 
skompensowany przep³yw, masê i energiê pary.

W zale¿noœci od potrzeb klienta i warunków obiektowych mo¿emy zrealizowaæ pomiar przep³ywu i energii pary 
w jednej z trzech struktur uk³adów pomiarowych:

Systemy pomiarowe
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Systemy pomiarowe

  wejœcie 1
 0/4-20mA

  wejœcie 2
 0/4-20mA

  wejœcie 4
    PULS

  wejœcie 3
    PULS

   RS 485

WENTYLATOR SYSTEM KOLEKTOR GENERATOR

Zawór A
ON OFF

Pompa A
ON OFF

Zawór B
ON OFF

Pompa B
ON OFF

Zawór C
ON OFF

Rêczne sterowanie urz¹dzeniami aktywacja

Poziom

00,00
m

Struktury uk³adów pomiaru przep³ywu i energii wody gor¹cej

 

Struktury uk³adów pomiaru przep³ywu wody

Ethernet

METRONIC SYSTEMS
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Sprê¿one powietrze jest drogim medium, gdy¿ ok. 90% mocy elektrycznej zu¿ytej do wytworzenia i przesy³u sprê¿onego 
powietrza jest tracona w postaci ciep³a. 
Wyniki pomiarów zebrane z instalacji przesy³owej sprê¿onego powietrza czêsto wykazuj¹ wycieki. Jest to powszechny 
problem gdy¿ straty z tego tytu³u szacuje siê na ok.. 20-30%. Wycieki s¹ odpowiedzialne za wahania ciœnienia w 
systemie, zwi¹zane z tym zak³ócanie pracy urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych sprê¿one powietrze. S¹ powodem koniecznoœci 
zwiêkszenia wydajnoœci sprê¿arek, a co za tym idzie kosztów eksploatacji. Nastêpstwem tego jest skrócona ¿ywotnoœæ 
elementów instalacji. Pomiary mog¹ równie¿ ujawniæ straty zwi¹zane z niepo¿¹danymi oporami przep³ywu powietrza.

Pomiary przep³ywu sprê¿onego powietrza s³u¿¹ do :
?Rozliczeñ zu¿ycia powietrza miêdzy dostawc¹ i odbiorc¹
? Kontroli zu¿ycia powietrza dla poszczególnych linii technologicznych i grup maszyn
? Obliczenia kosztów energii elektrycznej zu¿ytej przez sprê¿arki w przeliczeniu na produkt
? Oceny jakoœci wytwarzanego powietrza - pomiary ciœnienia, temperatury, punktu rosy
? Wprowadzenia danych do systemu archiwizacji i wizualizacji z raportowaniem i alarmowaniem przekroczeñ wartoœci 

granicznych. 
Dane z systemu przesy³owego mog¹ byæ dostêpne nie tylko na obiekcie, ale równie¿ w centralnym systemie wizualizacji 
i archiwizacji danych.

Znaczenie pomiarów w obni¿eniu kosztów sprê¿onego powietrza 

Ethernet

  wejœcie 1
 0/4-20mA

  wejœcie 2
 0/4-20mA

  wejœcie 4
    PULS

  wejœcie 3
    PULS

   RS 485

3
   F[Nm /h]

Pomiary przep³ywomierzami termicznymi-masowymi
Wyniki pomiaru podawane s¹ w jednostkach masy lub w znormalizowanych jednostkach objêtoœci. Uk³ad pomiarowy nie 
wymaga kompensacji pomiaru przep³ywu od ciœnienia i temperatury.

Przyk³adowy uk³ad pomiarowy sprê¿onego powietrza lub innego gazu:

Typowe struktury uk³adów pomiaru przep³ywu sprê¿onego powietrza 
i innych gazów

Systemy pomiarowe
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Systemy pomiarowe

EthernetRS-485

Kana³ 1 Kana³ 2 Kana³ 3

Uk³ad 
pomiarowy nr3

Pomiary objêtoœciowe bez korekcji - gaz ziemny, biogaz
W pewnych warunkach pomiar objêtoœciowy mo¿na przeskalowaæ do jednostek znormalizowanych (np. w Nm3/h) 
bez koniecznoœci korekty pomiaru przep³ywu.
Przyk³adowo takie pomiary wykonuje siê na instalacjach gazu ziemnego za reduktorami przy nadciœnieniu poni¿ej 0,5 
bar, gdzie wp³yw wartoœci ciœnienia na wynik jest ju¿ pomijalny. 

Pomiary z kompensacj¹ od ciœnienia i temperatury

Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z przep³ywomierza wirowego typu Voretx, czujnika temperatury i przetwornika ciœnienia.
Przep³ywomierzy mierzy prêdkoœæ liniow¹ przep³ywaj¹cego gazu w ruroci¹gu przeliczan¹ na jego objêtoœæ. Pomiar 
w jednostkach normalnych przep³ywu (Nm3/h) lub w jednostkach masy (kg/min, t/h) obliczany jest w przeliczniku jako 
tzw. przep³yw skompensowany, uwzglêdniaj¹cy temperaturê i ciœnienie gazu.W uk³adach pomiarowych stosujemy 
przeliczniki przep³ywu jedno lub wielokana³owe.

Zamiast przep³ywomierza wirowego mo¿emy równie¿ zastosowaæ zwê¿kê pomiarow¹ lub rurkê spiêtrzaj¹c¹ z przetwor-
nikiem ró¿nicy ciœnieñ. Pozosta³e elementy uk³adu s¹ takie same.

Przyk³adowy uk³ad skompensowanego pomiaru przep³ywu sprê¿onego powietrza lub gazu:

METRONIC SYSTEMS

wiêcej na: www.metronic.com.pl
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Szafka pomiarowa ze wskazaniem dwukierunkowego przep³ywu 

Dla precyzyjnego pomiaru w dwóch kierunkach potrzebna jest szafka pomiarowa Metronic Systems z licznikiem 
przep³ywu oraz dwa przep³ywomierze VA400 lub VA420 i wykrywacz kierunku VA 409. Ka¿de z wejœæ mierzy przep³yw 
wy³¹cznie w jednym kierunku. Czujnik kierunku umieszczony jest pomiêdzy przep³ywomierzami aby unikn¹æ zak³óceñ 
przep³ywu.

 Cechy specjalne:

 - precyzyjny pomiar w obu kierunkach
3 3 - osobne wskazania dla bie¿¹cej konsumpcji (m /h, m /min itd.)

 - oddzielne sumowanie ca³kowitej konsumpcji

 - przekierowanie wyjœcia analogowego i impulsowego zale¿nie od kierunku przep³ywu

Szafka pomiarowa ze wskazaniem jednokierunkowego rzep³ywu 

Przy u¿yciu jednego przep³ywomierza VA 400 lub VA 420 i wykrywacza kierunku  VA 409 
po³¹czonych z licznikiem przep³ywu w szafce pomiarowej Metronic Systems mierzone 
jest zu¿ycie gazu tylko w jedna stronê. Zapobiega to podwójnemu naliczaniu cofaj¹cego 
siê powietrza.

Cechy specjalne:

 - precyzyjny pomiar konsumpcji w jednym

   kierunku

 - zapobiega podwójnemu naliczaniu

   cofaj¹cego siê powietrza przy kalkulacji

   kosztów

Dwukierunkowy pomiar przep³ywu

Systemy pomiarowe
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W sytuacji gdy sieæ sprê¿onego powietrza jest zbyt rozbudowana lub koszty sta³ego monitoringu zu¿ycia s¹ za du¿e 
wtedy oferujemy rozwi¹zanie polegaj¹ce na przenoœnych okresowych pomiarach zu¿ycia sprê¿onego powietrza. 

Rozwi¹zanie 1
By móc dokonywaæ przenoœnych pomiarów nale¿y w tym celu odpowiednio przygotowaæ instalacjê, czyli w plano-
wanych miejscach pomiaru nale¿y w ruroci¹gach wstawiæ trójniki z zaworami oraz trzeci zawór na odcinku miêdzy 
trójnikami (zdjêcie poni¿ej). Trójniki musz¹ byæ zakoñczone czêœci¹ gwintowan¹.

Instalacja zestawu na odcinku pomiarowym polega na przytwierdzeniu przewodów giêtkich do przygotowanych 
trójników za pomoc¹ œrubunków. Nastêpnie wymagane jest pod³¹czenie kabla sygna³owego z przep³ywomierza do 
walizki z rejestratorem, a na koñcu kabla zasilaj¹cego ca³y zestaw. Wtedy uk³ad zaczyna pracowaæ. Okres pomiaru 
nale¿y dobraæ tak, by mo¿na by³o zarejestrowaæ nominalny poziom zu¿ycia, wartoœci minimalne, maksymalne oraz 
ewentualnie inne wystêpuj¹ce anomalie.

Archiwizacji podlegaj¹  chwilowe wartoœci pomiarów wielkoœci fizycznych  strumieñ przep³ywu gazu oraz - liczniki 
(sumatory) dla wielkoœci przep³ywowych.

Zestaw pomiarowy sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
- przep³ywomierz masowy-termiczny
 - przewody giêtkie ze œrubunkami do pod³¹czenia przep³ywomierza do instalacji sprê¿onego    powietrza
- wytrzyma³a walizka z  licznikiem oraz  panelem z gniazdami do pod³¹czenia przewodów
 - zestaw kabli

Przenoœne pomiary sprê¿onego powietrza

Rozwi¹zanie 2
Oferujemy równie¿ inne rozwi¹zanie. Polega ono na 
wykorzystaniu przep³ywomierza w wersji zanurzeniowej. 
Instalacja na ruroci¹gu odbywa siê za pomoc¹ wspawanych 
króæców przez które wsuwa siê nastêpnie sondê przep³ywo-
mierza. 
Oferujemy narzêdzia, dziêki którym ca³¹ operacjê mo¿na 
przeprowadzaæ pod ciœnieniem, czyli bez wy³¹czania instalacji! 
Minimalna œrednica ruroci¹gu dla tego typu pomiarów to DN25.
Istniej¹ równie¿ narzêdzia, dziêki którym mo¿na zamontowaæ 
króciec bez potrzeby spawania. To rozwi¹zanie sprawdza siê 
znakomicie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu (np. du¿e 
zapylenie). 

Czêœæ rejestruj¹ca uk³adu wygl¹da tak samo jak w pierwszym 
rozwi¹zaniu.

Systemy pomiarowe
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POMIAR PRZEP£YWOMIERZEM WIROWYM - Pomiar objêtoœciowy

Zalety:

liniowa zale¿noœæ pomiarowa

Ograniczenia:  
- ograniczenie dolnego zakresu, poni¿ej 10% zakresunie powstaj¹ wiry - brak 

pomiaru

Zasada dzia³ania polega na sztucznym wytwarzaniu wirów w strudze 
przep³ywaj¹cego medium i pomiarze czêstotliwoœci ich powstawania. 
Przep³ywomierze te cechuj¹ siê wysok¹ dok³adnoœci¹ pomiaru (dla pary i gazów 
1%, dla cieczy 0,75%) oraz trwa³oœci¹. Mog¹ byæ stosowane dla ró¿nych 
mediów równie¿ tych zanieczyszczonych (np. zaolejone, wilgotne powietrze). 

Zestaw pomiarowy do pomiaru skompensowanego przep³ywu pary lub gazu 
sk³ada siê z przep³ywomierza Vortex, czujnika ciœnienia, czujnika temperatury 
i przelicznika przep³ywu.

- wysoka dok³adnoœæ pomiaru niezmienna w czasie
- 
- szeroki zakres pomiarowy
- ma³e straty ciœnienia
- wysoka trwa³oœæ
- niewra¿liwoœæ na zanieczyszczenia

Metody pomiaru przep³ywu ró¿nych mediów

POMIAR ELEMENTEM SPIÊTRZAJ¥CYM (zwê¿ka, rurka spiêtrzaj¹ca)

Zalety:
-nadaje siê do pomiarów przep³ywu pary, gazów  i wody o wysokich parametrach 
(szczególnie dysze: ISA 1932, Venturiego).

-dla du¿ych œrednic mo¿na zastosowaæ rurkê spiêtrzaj¹c¹ (

)
-stosunkowo niski koszt

Ograniczenia:
-pierwiastkowa funkcja pomiarowa
-ma³a zakresowoœæ pomiaru:  25... 100%
-b³¹d pomiaru d³ugoczasowy zwi¹zany ze zmian¹ geometrii zwê¿ki w miarê 
up³ywu czasu (têpienie siê krawêdzi kryzy)

-straty wynikaj¹ce z wprowadzenia w systemie sta³ego spadku ciœnienia

Jest to znana powszechnie metoda pomiaru przep³ywu wykorzystuj¹ca efekt 
spadku ciœnienia medium po przejœciu przez przeszkodê  w tym wypadku rurki 
spiêtrzaj¹cej lub zwê¿ki. Mierzona jest ró¿nica ciœnieñ przed i za przeszkod¹, 
a nastêpnie przeliczana jest na wielkoœæ przep³ywu wed³ug znanego wzoru. 

Sk³ad zestawu pomiarowego:
- element spiêtrzaj¹cy (kryza, zwê¿ka, rurka spiêtrzaj¹ca)
- przetwornik ró¿nicy ciœnieñ z blokiem zaworowym
- czujnik ciœnienia
- czujnik temperatury
- przelicznik przep³ywu 

za³o¿enie kryzy lub 
innego elementu pomiarowego by³oby k³opotliwe i drogie ze wzglêdu na 
wielkoœæ i masê urz¹dzenia. 

-wra¿liwy na zanieczyszczenia medium 
-koniecznoœæ okresowego czyszczenia uk³adu

Kryzy i zwê¿ki pomiarowe

Systemy pomiarowe
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POMIAR ULTRAD�WIÊKOWY

Zastosowanie:
- ciep³ownictwo, energetyka 
- rozliczenie bilansowe energii wody gor¹cej (DN15...DN1200)

Zalety:
- pomiar przep³ywu cieczy nieprzewodz¹cych (gor¹ca woda do 150°C)
- wysoka zakresowoœæ pomiaru
- zatwierdzenia typu przetworników przep³ywu do ciep³omierzy  do wody 
- wersja spawana -niski koszt monta¿u, bez rozcinania ruroci¹gu
- demonta¿ g³owic bez wy³¹czania ruroci¹gu z eksploatacji
- niezmiennoœæ dok³adnoœci pomiaru w czasie 
- dostêpne wersje przenoœne bezinwazyjne
- brak czêœci ruchomych

Ograniczenia:  
- ciœnienie do 4MPa, temperatura do 150°C  (do 130°C dla ciep³omierzy)

POMIAR SKRZYDE£KOWY

Zastosowanie:
- w ciep³ownictwie  rozliczenie energii wody gor¹cej (130°C)
- odbiorcy indywidualni

Zalety:
- niska cena
- zatwierdzenia typu przetworników  przep³ywu do ciep³omierzy do wody 
- kompaktowa budowa

Wady:  
- wra¿liwy na zanieczyszczenia (skorodowane rury)
-mechaniczne zu¿ycie wirnika - b³êdne wskazania, koniecznoœæ okreso-
wej wymiany

POMIAR ELEKROMAGNETYCZNY

Zastosowanie:
- wyk³adzina PU, guma HR (DN25...DN2000): do wody zimnej, œcieków, 

cieczy o w³aœciwoœciach œciernych 
- wyk³adzina PTFE (DN15...DN600):  przemys³ chemiczny
- wyk³adzina PFA (DN2..DN100) wersja do ma³ych przep³ywów: prze-

mys³ chemiczny, spo¿ywczy (certyfikat PZH) 

Zalety:
- uniwersalne zastosowanie w gospodarce wodno-œciekowej 
- stosowane do wszelkich cieczy przewodz¹cych: woda, œcieki, osady, 

szlamy, pasty, kwasy, ³ugi, soki, pulpy owocowe itd.
- brak czêœci ruchomych

Ograniczenia:  
- pomiary przep³ywu jedynie cieczy przewodz¹cych (>1mS/cm)

Systemy pomiarowe
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POMIAR PRZEP£YWOMIERZEM TERMICZNYM-MASOWYM
Zasada dzia³ania tych przep³ywomierzy polega na pomiarze energii, któr¹ 
nale¿y doprowadziæ do sch³adzanego przez strugê powietrza elementu 
grzejnego, by utrzymaæ jego sta³¹, okreœlon¹ temperaturê. Wyniki pomiaru 
podawane s¹ w jednostkach masy lub w znormalizowanych jednostkach 
objêtoœci. Uk³ad pomiarowy nie wymaga kompensacji pomiaru przep³ywu od 
ciœnienia i temperatury. W zwi¹zku z powy¿szym w zestawie aparatury nie 
wystêpuj¹ czujniki ciœnienia i temperatury.

Wyró¿nia siê 3 rodzaje przep³ywomierzy termicznych masowych:
gwintowane, ko³nierzowe i zanurzeniowe

Zalety rozwi¹zania
- wynik pomiaru w jednostkach masy lub w normalnych
  jednostkach objêtoœci (np. Nm3/h) 
- brak koniecznoœci pomiaru temperatury i ciœnienia
- niskie straty ciœnienia
- ni¿sze koszty urz¹dzeñ i monta¿u 
  
Zestaw pomiarowy:
- przep³ywomierz termiczny-masowy 
- licznik przep³ywu

Systemy pomiarowe
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Systemy pomiarowe

W oferowanych przez nas uk³adach pomiarowych stosujemy przeliczniki najnowszej generacji, które 
umo¿liwiaj¹ m.in.:
- kompensacjê przep³ywu od temperatury i ciœnienia medium
- rozliczenie do 3 niezale¿nych uk³adów pomiarowych (jeden przelicznik mo¿e obs³u¿yæ nawet 3 uk³ady, w których 

w ka¿dym mo¿e byæ mierzone inne medium)
- obs³ugê wszelakich typów przep³ywomierzy (objêtoœciowe, masowe, elementy spiêtrzaj¹ce)
- archiwizacjê pomiarów umo¿liwiaj¹c¹ szczegó³ow¹ analizê usterek i nadmiernego zu¿ycia energii
- transmisjê danych do systemu nadrzêdnego (port RS485 (protokó³ ASCII lub MODBUS RTU), port Ethernet (protokó³ 

Modbus TCP, serwer www))

Przeliczniki oferujemy w wersji naœciennej lub tablicowej w prefabrykowanej przez nas szafce pomiarowej. Dostarczana 
szafka pomiarowa wyposa¿ona jest w ZAPROGRAMOWANY przelicznik do projektowanego uk³adu pomiarowego, 
zasilacz, osprzêt monta¿owy oraz schemat obwodowy do w³aœciwego pod³¹czenia przetworników.

Uk³ady wielokana³owe

Szafka pomiarowa

pomiar przep³ywu i energii wodypomiar przep³ywu i energii pary
z rozliczeniem kondensatu

pomiar przep³ywu gazu

pomiar przep³ywu powietrza

METRONIC SYSTEMS
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LonWorks

Wizualizacja i transmisja danych pomiarowych

Przyk³adowa architektura systemu zbierania danych

Ethernet - Modbus TCP

WiFi / GSM / GPRS

Ethernet

RS-485 Modbus RTU
RS-485 Gaz-Modem

M-Bus

Ethernet - Modbus TCP

Ethernet - Modbus TCP

METRONIC SYSTEMS
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Serwer z baz¹ danych 

Stacje klienckie
 



Wizualizacja i transmisja danych pomiarowych
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Stra¿nik mocy - inteligentny system kontroli mocy

Korzyœci z zastosowania systemu:

System pozwala na 
z³o¿onoœci systemu. Prawid³owe okreœlenie mocy zamówionej pozwala obni¿yæ bezinwestycyjnie koszty nawet o 15%.

·zapobieganie krótko-okresowym przeci¹¿eniom 
·zlikwidowanie op³at za przekroczenie mocy umownej
·zlikwidowanie op³at za niewykorzystan¹ moc,
·kontrola rzeczywistego zapotrzebowania na moc
·mo¿liwoœæ obni¿enia poziomu mocy zamówionej
·oszczêdnoœci wynikaj¹ce z zarz¹dzania moc¹ i kontrol¹ zu¿ycia energii 

kontrolê mocy umownej, co przynosi oszczêdnoœci rzêdu 10-30% lub wiêcej w zale¿noœci od 

odbiorcze. Za pomoc¹ oprogramowania mo¿na 
ustaliæ priorytety kolejnoœci od³¹czania urz¹dzeñ, 
jak równie¿ minimalne i maksymalne dozwolone 
czasy od³¹czenia.

System chroni odbiorcê przed karami za 
przekroczenie mocy umownej oraz pozwala na jej 
obni¿enie.

System dostarczany jest z oprogramo-
waniem umo¿liwiaj¹cym bie¿¹cy odczyt danych, 
ich wizualizacjê i analizê.

Podstawowym elementem systemu jest 
analizator mocy, który obok monitorowania wielu 
parametrów elektrycznych dokonuje pomiaru 
mocy chwilowej oraz trendu mocy w okresie 
analogicznym do okreœlonego przez taryfê 
dostawcy energii. System analizuj¹c bie¿¹cy 
trend mocy czynnej system wykrywa potencjalne 
zagro¿enie przekroczenia mocy umownej i zgod-
nie z wczeœniej zaprogramowanymi priorytetami 
od³¹cza na okreœlony czas wybrane urz¹dzenia 

Pobór mocy bez systemu stra¿nika mocy Pobór mocy z systemem stra¿nika mocy

Dobowy cykl obci¹¿enia

moc umowna oszczêdnoœci

P
 w

 k
W

Stra¿nik mocy



Notatki
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Przep³ywomierze do  pary nasyconej i nienasyconej

Przeliczniki do pomiaru przep³ywu i energii pary

Przep³ywomierze do przep³ywu wody

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia wody

Ciep³omierze

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu sprê¿onego powietrza

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia sprê¿onego powietrza

Przetworniki punktu rosy

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu gazu ziemnego, biogazu i innych gazów
energetycznych

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia gazu ziemnego, biogazu i innych gazów
energetycznych

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu glikolu i roztworów glikolu

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia glikolu i roztworów glikolu

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu innych cieczy takich jak: roztwory o ró¿nej 
agresywnoœci chemicznej, napoje, soki, detergenty, farmaceutyki, itp.

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia innych cieczy

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu innych cieczy takich jak: roztwory o ró¿nej 
agresywnoœci chemicznej, napoje, soki, detergenty, farmaceutyki, itp.

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia innych cieczy

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu innych gazów takich jak: azot, tlen, argon, 
dwutlenek wêgla, i inne,

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia innych gazów

Analizatory i mierniki sieci elektrycznej

Konwertery

Transmisja danych

Przep³ywomierze do pomiaru przep³ywu œcieków, zawiesin, pulp, itp.

Przeliczniki i liczniki do pomiaru zu¿ycia œcieków, zawiesin, pulp, itp.
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Przep³ywomierz Prowirl 73
pomiar masowy pary nasyconej i cieczy

 Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
  - 0,75%(ciecze)  wartoœci mierzonej oraz zakresu maksymalnego 
  - 1% wartoœci mierzonej oraz zakresu maksymalnego (gazy)
• Sprawdzony czujnik (ponad 100.000 sprzedanych urz¹dzeñ)
• Czujnik odporny na:
  - drgania instalacji (o amplitudzie do 1g, niezale¿nie od kierunku)
  - szoki temperaturowe (> 150 /s)
  - zanieczyszczenia medium mierzonego
  - uderzenia hydrauliczne
• Temperatura pracy: -200...+400 °C
• Uniwersalne zastosowanie:
  - wersja kompaktowa i rozdzielna
  - wersja ko³nierzowa i do zabudowy miêdzyko³nierzowej
  - wersja redundantna (dwa czujniki i dwie elektroniki)
  - wersja z Alloy C-22
• Interfejsy: HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus
• Wyjœcie impulsowe izolowane galwanicznie (alarmy, przekroczenia)
• Samokontrola i diagnostyka elektroniki pomiarowej i czujnika
• Kompensacja niedopasowania œrednic (ruroci¹gu i rury pomiarowej)

°C

ZASTOSOWANIE: Przep³ywomierz przeznaczony jest do objêtoœciowego pomiaru przep³ywu cieczy, pary i 
gazów. Dziêki wysokiej odpornoœci na zanieczyszczenia medium znajduje zastosowanie w ró¿norodnych 
aplikacjach przemys³u chemicznego, petrochemicznego, ciep³ownictwie, energetyce i wielu innych bran¿ach 
przemys³u.

ZASTOSOWANIE: Przep³ywomierz przeznaczony jest do pomiaru przep³ywu objêtoœciowego lub masowego 
pary nasyconej i cieczy. Strumieñ masy pary oraz parametry energetyczne obliczane s¹ zgodnie z 
miêdzynarodowym standardem przemys³owym IAPWS-IF 97 (ASME). Przy sta³ym ciœnieniu procesowym, 
wielkoœci¹ wyjœciow¹ mo¿e byæ równie¿ obliczony przep³yw masowy pary przegrzanej lub przep³yw 
objêtoœciowy i masowy innych gazów.

• Sprawdzony w dzia³aniu czujnik pojemnoœciowy (w ponad 100.000 
instalacji)

• Czujnik odporny na:

- drgania (ponad 1g, wszystkie osie)

- szoki temperaturowe (> 150 °C/s)

- zanieczyszczenia medium

- uderzenia hydrauliczne

• Temperatura pracy: -200...+400 °C

• Interfejsy komunikacyjne do g³ównych systemów sterowania 
i diagnostyki: HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus

• Wyjœcie impulsowe izolowane galwanicznie (sygnalizacja stanów 
alarmowych, warto.ci granicznych, itp.)

• Ci¹g³a samodiagnostyka uk³adu pomiarowego

• Korekcja niezgodnoœci œrednic

• Brak czêœci ruchomych, bezobs³ugowoœæ, brak p³yniêcia zera

Przep³ywomierz Prowirl 72

Przep³ywomierze wirowe
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Przep³ywomierz Rosemount 8800

• Niezawodny - w ca³oœci spawany i niezapychaj¹cy siê czujnik.

±
±

• Zakres temperatur: –200 do 427 
• Odporny na wibracje

MultiVariable - zawiera czujnik temperatury w mierniku. W wersji 
z komputerem przep³ywu integracja przep³ywomierza z przetwor-
nikiem ciœnienia do pe³nej kompensacji ciœnieniowej i temperatu-
rowej pary przegrzanej i gazów.

• Konstrukcja czujnika umo¿liwiaj¹ca jego wymianê bez koniecznoœci 
roz³¹czania przy³¹czy procesowych.

• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
  - 0,65% wartoœci dla cieczy
  - 1% wartoœci dla gazów i pary

°C

• Dostêpny w wersjach:
- ko³nierzowej - DN15...DN300
- bezko³nierzowej - DN15...DN200
- z redukcj¹ - DN25...DN300

Przep³ywomierz z integralnie zredukowan¹ œrednic¹ rozszerza 
dwukrotnie zakres pomiarowy i znacznie obni¿a koszty. Nie ma 
koniecznoœci wykonania przewê¿enia ruroci¹gu. 

- dwuczujnikowej - DN15...DN300
Przeznaczone s¹ do aplikacji wymagaj¹cych redundancji 
w uk³adach zabezpieczaj¹cych.

- 

8800 MultiVariable8800 

88008800 Reducer

Przep³ywomierz FS4000 Swirl
dla bardzo krótkich odcinków prostych

• Przep³ywomierz s³u¿y do pomiaru cieczy, pary i gazów. 

• Specjalna konstrukcja przep³ywomierza pozwala na zastosowanie 
bardzo krótkich odcinków prostych ruroci¹gu (typowo 3xDN przed 
i 1xDN za przep³ywomierzem)

• Dynamika pomiaru: 1:25

• Dok³adnoœæ: do ± 0.5% wartoœci mierzonej

• Zakres œrednic: 

• Temperatura pracy: -55...280°C (opcjonalnie dla FV do 400°C)

• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe/alarm

• Opcjonalnie zintegrowany czujnik temperatury do kompensacji 
temperaturowej

• Protoko³y komunikacyjne: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION 
Fieldbus

• Dostêpny w wersji kompaktowej i roz³¹cznej (z 10m kablem)

• Dopuszczenia: ATEX,  IEC,  cFMus

   - wersja ko³nierzowa:  DN15...DN400 

EMERSON
Process Managment

PARA

WODA

AIR

INNE
GAZY

N2

O2

CO2

INNE
CIECZE

PARA

WODA

AIR

INNE
GAZY

N2

O2

CO2

INNE
CIECZE



Przep³ywomierze wirowe

METRONIC SYSTEMS

wiêcej na: www.metronic.com.pl

 

5

Przep³ywomierz MV80

•

•

•

• ±0,3...1,5% w zale¿noœci od rodzaju medium 
i mierzonej wielkoœci

• Dostêpny w dwóch wersjach:
 - ko³nierzowej - zakres œrednic: DN15...DN200
 - miêdzyko³nierzowej - zakres œrednic: DN25...DN100

• Temperatura pracy: -40...400

• 90m/s

• Zakresowoœæ: 30:1 prêdkoœci przep³ywu

• Dostêpny w wielu wersjach: pomiar objêtoœciowy oraz ró¿ne konfigu-
racje pomiarów: masowego, temperatury procesu, ciœnienia procesu, 
ciœnienia zewnêtrznego, temperatury zewnêtrznej, pomiaru energii 
pary

•  Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, HART, MODBUS, alarmowe

•  Certyfikat  ATEX

 Pomiar przep³ywu objêtoœciowego,masowego, temperatury, ciœnienia

 Zaawansowana konstrukcja odporna na wibracje

Ekonomiczny, dok³adny oraz wiarygodny pomiar przep³ywu 
objêtoœciowego i masowego wiêkszoœci gazów, cieczy oraz pary bez 
koniecznoœci rekalibracji

Dok³adnoœæ pomiaru 

°C

Zakres prêdkoœci przep³ywu: ciecze: 0,3...9 m/s; gaz i para: do 

•  Pomiar przep³ywu objêtoœciowego,masowego, temperatury, ciœnienia

•  Zaawansowana konstrukcja odporna na wibracje

• Ekonomiczny, dok³adny oraz wiarygodny pomiar przep³ywu 
objêtoœciowego i masowego wiêkszoœci gazów, cieczy oraz pary bez 
koniecznoœci rekalibracji

• Dok³adnoœæ pomiaru 

• Dostosowany do rur o œrednicach DN80...DN600

• Zakres prêdkoœci przep³ywu:
 - dla cieczy: 0,3...9m/s
 - dla gazów i pary: do 

±0,3...1,5% w zale¿noœci od rodzaju medium 
i mierzonej wielkoœci

90m/s

• Zakresowoœæ: 30:1 prêdkoœci przep³ywu

• Dostêpny w wielu wersjach: pomiar objêtoœciowy oraz ró¿ne konfigu-
racje pomiarów: masowego, temperatury procesu, ciœnienia procesu, 
ciœnienia zewnêtrznego, temperatury zewnêtrznej, pomiaru energii 
pary

• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, HART, MODBUS, alarmowe

• Certyfikat  ATEX

Przep³ywomierz MV82
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Przep³ywomierz SITRANS FX

•

•

•

•

•

•

•

•

• ±0,75 ÷ 2,5% (w zale¿noœci od wersji i medium)

• Zakres temperatur: -40...240  

• Wyjœcia

  - pr¹dowe: 4...20mA

  - cyfrowe: HART

  - impulsowe

•

•

•

Kompaktowy przep³ywomierz wirowy z jednym lub dwoma 
przetwornikami, przeznaczony do pomiaru cieczy, gazów 
technicznych (np. sprê¿one powietrze, azot, tlen) i pary

Wyposa¿ony w zintegrowany czujnik temperatury i ciœnienia 
umo¿liwiaj¹cy pomiar masowy lub skompensowany objêtoœciowy 
gazów i pary.

Bezpoœredni pomiar energii

Stabilny pomiar, odporny na drgania instalacji

Wysoka odpornoœæ na korozjê, uszkodzenia mechaniczne oraz 
wysok¹ temperaturê

Bezobs³ugowa konstrukcja czujnika

Minimalne spadki ciœnienia

Dostêpny w wersjach:
 - ko³nierzowej - DN15...DN300
 - miêdzyko³nierzowej - DN15...DN100

• Dostêpny w wersjach:

- z pojedynczym przetwornikiem: 
standard - pomiar ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
z przetwornikiem ciœnienia - skompensowany pomiar przep³ywu 
gazów, pary i energii pary - zintegrowany czujnik temperatury 
i ciœnienia
z przetwornikiem ciœnienia i zaworem odcinaj¹cym - zastoso-
wanie zaworu odcinaj¹cego zabezpiecza czujnik ciœnienia podczas 
wykonywania testów ciœnieniowych w instalacji oraz umo¿liwia jego 
konserwacjê lub wymianê bez koniecznoœci przerywania procesu

- z podwójnym przetwornikiem: 
standard - prawdziwy redundantny system z dwoma niezale¿nymi 
torami pomiarowymi. Dziêki temu klient otrzymuje podwójnie 
niezawodny i wiarygodny pomiar. Ten wariant jest optymalnie 
dopasowany do pomiarów w instalacjach wieloproduktowych, gdzie 
media przep³ywaj¹ kolejno po sobie. Dostêpny tylko w wersji 
ko³nierzowej.

Dok³adnoœæ:  

°C

Standardowo 3-punktowy certyfikat kalibracji

Znajduje zastosowanie w przemyœle chemicznym, petrochemicznym, 
rafineryjnym, spo¿ywczym, farmaceutycznym, gospodarce wodno-
-œciekowej, wydobyciu ropy i gazu oraz w energetyce.

Dopuszczenia do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem:
 ATEX, FM, US/C, 

wersja waflowa
pojedynczy przetwornik

z przetw. ciœnienia

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik

standard

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik

z przetw. ciœnienia

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik 

z przetw. ciœnienia i 
zaworem odcinaj¹cym

wersja ko³nierzowa
podwójny przetwornik 

standard
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Przep³ywomierz DVH
pomiar objêtoœciowy, masowy, energii

• Przep³ywomierz DVH s³u¿y do pomiaru cieczy, pary i gazów

• Dok³adnoœæ: do ± 0.7% wartoœci mierzonej

• Zakres œrednic:  DN15...DN200

• Temperatura pracy: -40...260°C (opcjonalnie do 400°C)

• Wyjœcia: 4...20mA, HART

• Dostêpny w wersjach:

-DVH-V - pomiar objêtoœciowy, ekonomiczne rozwi¹zanie dla 
wiêkszoœci cieczy

-DVH-T - zawiera czujnik temperatury do skompensowanego pomiaru 
pary nasyconej

-DVH-P - wieloparametrowy pomiar masowy z wbudowanym czujni-
kiem temperatury i ciœnienia do pomiaru gazów, cieczy i pary

-DVH-E - czasie rzeczywistym oblicza zu¿ycie energii (nie zatwierdzo-
ne do aplikacji rozliczeniowych). Licznik mo¿e byæ zaprogramowany 
do pomiaru pary, wody gor¹cej lub wody lodowej.

• Dopuszczenia: ATEX,  IEC, EX

Przep³ywomierz DVZ

• Zakres pomiarowy:  0,5...4,5 do10...100 L/min 

• Dok³adnoœæ: ± 2.5% pe³nego zakresu 

• Przy³¹cze: G 1/4...G 1, 1/4...1 NPT

• Ciœnienie max: 10bar 

• Temperatura max: 80 °C

• Materia³: 

 Przy³¹cze: mosi¹dz, stal nierdzewna,

Obudowa: PPS

• Dostêpne wersje urz¹dzenia:

- DVZ-..L4 z AUF: przep³ywomierz i sygnalizator wirowy z wyjœciem 
analogowym

- DVZ-..C3: przep³ywomierz i sygnalizator wirowy z kompaktow¹ 
elektronik¹

- DVZ-..E: przep³ywomierz wirowy z licznikiem

- DVZ-..F3: przep³ywomierz wirowy z wyjœciem impulsowym

- DVZ-..G: przep³ywomierz wirowy z dozownikiem elektronicznym

- DVZ-..L: przep³ywomierz wirowy z wyjœciem analogowym 

- DVZ-..S: przep³ywomierz i sygnalizator wirowy
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Zwê¿ka pomiarowa (kryza)

Elementy spiêtrzaj¹ce

•

•

•

•

•

•

Metoda pomiaru przep³ywu wykorzystuje efekt spadku ciœnienia 
medium po przejœciu przez przeszkodê. Na podstawie zmierzonej 
ró¿nicy ciœnieñ (przy pomocy przetwornika ró¿nicy ciœnieñ) obliczana 
jest wielkoœæ przep³ywu

Stosunkowo niski koszt zestawu pomiarowego

Praca w mediach agresywnych i obojêtnych o dowolnej temperaturze 
i ciœnieniu

Praca w mediach zanieczyszczonych mechanicznie

Monta¿ na œrednicach: DN50...DN1000

Monta¿ na kana³ach prostok¹tnych: DN25...DN500

Przep³ywomierz Annubar®

Precyzyjny, zintegrowany przep³ywomierz zbudowany w oparciu 
o wytwarzaj¹ce spadek ciœnienia czujniki Annubar® (uœredniaj¹ca rurka 
Pitota)  i przetworniki ciœnienia.

•

- czujnik Annubar Model 485 - przeznaczony do pomiarów cieczy, 
gazów i pary. Monta¿ bez koniecznoœci przerywania procesu techno-
logicznego. Zintegrowane zblocze zaworowe umo¿liwia bezpoœredni 
monta¿ przetworników ró¿nicy ciœnieñ

- przep³ywomierz Model 3051SFA ProBar - po³¹czenie przetwornika 
ciœnienia 3051S z czujnikiem Annubar 485. Przeznaczony g³ównie do 
pomiarów cieczy

- przep³ywomierz Model 3095MFA Mass ProBar - po³¹czenie 
przetwornika wielofunkcyjnego 3095MV z czujnikiem Annubar 485. 
Przeznaczony do pomiarów gazów i pary. 

Dla œrednic: DN50...DN1800

• Szczeliny uœredniaj¹ce, brak czêœci ruchomych

• Ma³a strata ciœnienia

• Niskie koszty monta¿u

• Pomiary natê¿enia przep³ywu masowego w czasie rzeczywistym 
z wykorzystaniem zintegrowanego czujnika temperatury. Pomiary 
wielofunkcyjne w aplikacjach pary i gazu zapewniaj¹ kompensacjê 
zmian ciœnienia i temperatury

• Dostêpny w wersjach:

Dysza ISA 1932

•

•

• °C

• Wykonanie wg potrzeb klienta

Zwê¿ka pomiarowa dla pomiarów mediów o wysokich parametrach 
ciœnienia i temperatury.

Monta¿ na œrednicach: DN50...DN600

Zakresy temperatur do 510 

EMERSON
Process Managment
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UltradŸwiêkowy przetwornik 
przep³ywu SONO 1500 CT 
• Przetwornik przep³ywu z ultradŸwiêkow¹ technik¹ pomiaru

• Bardzo wysoka dok³adnoœæ pomiaru do rozliczeñ w lokalnych 
i rejonowych systemach grzewczych

• Dynamika pomiaru przep³ywu q/q  = 1:250 w 2 klasie metrologicznej i p
3(q  1,5 / 2,5 / 6 m / h) p

• 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 
3• Dostêpny dla przep³ywów nominalnych q  = 0,6/1,0/1,5/2,5/3,5/6 m / h p

3• Odporny na przeci¹¿enie temperatury do 150°C (dla q  0,6 do 6 m / h) p

• 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 

Przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

Przep³ywomierz SONIX 10D

Dwuœcie¿kowy przep³ywomierz typu "transit-time" z przetwornikiem 
pomiarowym montowanym osobno. Brak spadku ciœnienia i ruchomych 
czêœci. Zastosowana technika pomiaru sygna³em ultradŸwiêkowym 
zapewnia stabilny i dok³adny pomiar przep³ywu. Przep³ywomierz 
wystêpuje w wersji ko³nierzowej lub jako fragment istniej¹cego 
ruroci¹gu.

Podstawowe dane techniczne:

• Zakres œrednic: DN15...DN2500

• Zakres pomiarowy: 0.1...15m/s

• Temperatura cieczy: do +150°C

• Podstawowy b³¹d pomiaru: ±0.5%

• Sygna³y wyjœciowe:

- pr¹dowy

- impulsowy

- RS485 Modbus RTU

- progi

• Pomiar przep³ywu w obu kierunkach

• zatwierdzenia typu GUM

SONIX
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Przep³ywomierz ultradŸwiêkowy 
SONO 3300 Industry
• Przeznaczony do aplikacji wodnych, œcieków oczyszczonych, 

olejowych i ciek³ogazowych oraz grzewczych i ch³odniczych

• Œrednice znamionowe: DN50...DN300

• Dok³adnoœæ pomiarowa: 0,5%

• Ciœnienia

- DN 50 ... 300 (2” … 12”) - PN 40

- DN 100 ... 300 (4” … 12”) - PN 16

- DN 200 ... 300 (8” … 12”) - PN 10

• Obudowa: IP67

• Wykonania EEx d IIC T3-T6

• Temperatura medium: -10...160°C

• Wspó³pracuje z przetwornikiem SITRANS FUS 060:

- Komunikacja: HART lub Profibus PA

- Zakres temperatur: -20 ... 65°C

- Zasilanie: 230 V AC lub 24 V DC/AC

Przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

Przep³ywomierze DUK

• Temperatura medium: -10...80°C

• Mo¿liwoœæ jednoczesnego pomiaru temperatury (wersje urz¹dzenia

• alne)

• Zakres pomiarowy: 0,08- 20 ...2,5-630 L/min cieczy

• Przy³¹cze: G 1/2...G3 wewnêtrzne

• Ciœnienie max.: 10 bar

• Temperatura max.: 90 °C (opcja do 120 °C)

• Dok³adnoœæ: ±1,5% pe³nej skali

• Wyjœcie: zale¿nie od wersji (0/4...20mA, 0-10V, impulsowe, 
prze³¹czaj¹ce)

• Wyœwietlacz (opcja)

• Funkcja licznika, dozownika (opcja)

• Materia³: mosi¹dz

WODA
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Przenoœne bezinwazyjne przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

Panametrics PT878GC 
Przenoœny bezinwazyjny pomiar gazu

• Umo¿liwia pomiar przep³ywu wiêkszoœci gazów takich jak gaz ziemny, 
skompresowane powietrze, a tak¿e gazów toksycznych i korozyjnych

• Dostêpny w wersji ATEX

• Zakres pomiarowy: 9...36 m/s

• Œrednice nominalne DN: 20mm...600mm

• Port podczerwieni do komunikacji z komputerem

• Gruboœciomierz o zakresie: 1.3...76.2 mm

• Materia³ ruroci¹gu:  wszystkie metale i tworzywa sztuczne

• Dok³adnoœæ:

- DN do 150 mm: ±2%...5% wskazania

- DN powy¿ej 150 mm: typowo ±1%...2% wskazania

• Zakresowoœæ: 150:1

• Temperatura pracy:  -20...55°C

• Wyjœcie

- 0/4...20mA

- impulsowe lub czêstotliwoœciowe

Panametrics PT878 
Przenoœny bezinwazyjny pomiar cieczy

• Przenoœny przep³ywomierz ultradŸwiêkowy przeznaczony do pomiaru 
przep³ywu cieczy

• Zakres pomiarowy: ±12 m/s

• Œrednice nominalne DN: 12.7mm...7.6 m

• Port podczerwieni do komunikacji z komputerem

• Gruboœciomierz o zakresie: 1.3...76.2 mm

• Materia³ ruroci¹gu:  wszystkie metale i wiêkszoœæ tworzyw sztucznych

• Dok³adnoœæ:

- DN do 150 mm: ±2%...5% wskazania

- DN powy¿ej 150 mm: typowo ±1%...2% wskazania

• Zakresowoœæ: 400:1

• Temperatura pracy:  -20...55°C

• Wyjœcie

- 0/4...20mA

- impulsowe lub czêstotliwoœciowe

- port podczerwieni
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Prosonic Flow 93P- monta¿ bez 
przerywania procesu technologicznego

• Prosonic Flow jest uniwersalnym, ekonomicznym przep³ywomierzem 
dostêpnym w wersji z czujnikami zaciskanymi, zanurzeniowymi lub 
wbudowanymi w rurê pomiarow¹ oferuj¹c tym samym mo¿liwoœæ 
doboru rozwi¹zania idealnie odpowiadaj¹cego wymogom danej 
aplikacji.

• Przep³ywomierz przeznaczony jest do dwukierunkowego przep³ywu 
cieczy czystych i lekko zanieczyszczonych, niezale¿nie od ich 
ciœnienia, temperatury, przewodnoœci i lepkoœci

• Idealne rozwi¹zanie z uwagi na mo¿liwoœæ monta¿u bez przerywania 
procesu technologicznego

• Bardzo szeroki zakres œrednic nominalnych: DN 15 ... 4000

• Dopuszczenia do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem: ATEX, 
FM, CSA

• Atesty higieniczne: Dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹ (Prosonic 
Flow C)

• Interfejsy do systemów sterowania procesem: HART, PROFIBUS PA, 
FOUNDATION Fieldbus

• Temperatura pracy: –20 ... +80 °C (opcjonalnie: 0 ... +130 °C)

• Stopieñ ochrony: IP 67, opcjonalnie: IP68

Bezinwazyjne przep³ywomierze ultradŸwiêkowe

SITRANS Clamp-on FU - monta¿ bez 
przerywania procesu technologicznego

• Przep³ywomierz dostêpny w wielu wersjach:

- FUS1010 (Standard - stacjonarny do wszelkiego rodzaju cieczy)

- FUP1010 (Przenoúny - przenoœny do pomiaru przep³ywu cieczy)

- FUE1010 (Energia - dostêpny w wersji stacjonarnej i przenoœnej 
stosowany do pomiaru przep³ywu energii cieplnej)

- FUH1010 (Olej - stacjonarny do pomiaru oleju)

- FUG1010 (Gaz - dostêpny w wersji stacjonarnej i przenoœnej 
stosowany do pomiaru przep³ywu gazu ziemnego)

- FST020 (Basic - ekonomiczny przepùywomierz dostosowany do 
wiêkszoœci najczêœciej spotykanych aplikacji w przemyœle,  
projektowany, w wersji œciennej oraz zintegrowany z g³owicami)

• Œrednice: od 6,14 mm (1/4'') do 10 m

• Zwiêkszona dok³adnoœæ dziêki unikatowej technologii szerokiej wi¹zki 
ultradŸwiêkowej „Wide Beam Transit – Time Ultrasonic”

• Pomiary rozliczeniowe oraz wykrywanie przecieków i nieszczelnoœci

• Doskonale sprawdza siê w trudnych aplikacjach (wielkie œrednice, 
wysokie temp., strefa Ex, itp...)
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Przep³ywomierze termincze-masowe

• £atwa i niedroga instalacja
• Dostêpny w dwóch wersjach: 
gwintowanej i ko³nierzowej

• Przyrz¹d dostosowany do rur o œrednicach 1/4”...2”
3 3• Swobodny wybór jednostek z klawiatury: m /h, m /min, 

l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
3• Licznik sprê¿onego powietrza w m . Mo¿liwoœæ wyzero-

wania z klawiatury
• Wyjœcie analogowe 4...20mA, wyjœcie impulsowe 
(separowane galwanicznie)

• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru równie¿ w ni¿szym zakresie 
pomiaru

• Niezauwa¿alny spadek ciœnienia
• Kalorymetryczna zasada pomiaru, nie jest wymagany 
dodatkowy pomiar ciœnienia i temperatury 

• Brak czêœci ruchomych
• Mo¿liwoœæ wyboru gazu z poziomu oprogramowania 
(powietrze, azot, tlen, CO , podtlenek azotu, argon)2

Demonta¿ miernika bez koniecznoœci demontowania ca³ego profilu pomiarowego

Sprê¿one powietrze zazwyczaj zawiera pewne iloœci oleju, kondensatu i innych zanieczyszczeñ. Z czasem 
zanieczyszczenia te przenosz¹ siê na przep³ywomierz, co wywo³uje b³êdy pomiaru, a nawet mo¿e spowodowaæ 
jego awariê. Typowego przep³ywomierza sprê¿onego powietrza nie mo¿na czyœciæ, zatem w razie 
zanieczyszczenia konieczna jest jego wymiana. Konstrukcja miernika VA 420 pozwala na demonta¿ urz¹dzenia 
i wyczyszczenie go przy u¿yciu np. wody z myd³em bez koniecznoœci demontowania ca³ego odcinka 
pomiarowego. Dziêki nakrêtce zamykaj¹cej podczas czyszczenia lub kalibracji czujnika mo¿na nadal u¿ywaæ 
sieci sprê¿onego powietrza. Takie rozwi¹zanie nie wymaga stosowania obejœcia. Ko³ek ustalaj¹cy gwarantuje 
precyzyjn¹ instalacjê urz¹dzenia pomiarowego.

Instalacja Czyszczenie

Ko³ek
ustalaj¹cy

Zdejmowanie

System przenoœny

Za pomoc¹ szybkoz³¹czy przep³y-
womierz mo¿na szybko zintegro-
waæ z rur¹ zasilaj¹c¹ maszyny.

System stacjonarny
Dla systemów stacjonarnych 
dostêpne s¹ dwa wyjœcia do 
transmisji danych:
- 4...20mA dla przep³ywu chwilo-
wego
-wyjœcie impulsowe (separowane
galwanicznie) dla licznika prze-
p³ywu

Przep³ywomierz VA 420
powietrze, azot, tlen, CO , podtlenek 2

azotu, argon

Wersja gwintowana

Wersja ko³nierzowa

wyœwietlacz
obrotowy

o 1804...20mA wyjœcie dla
przep³ywu chwilowego

mo¿liwoœæ zdjêcia
urz¹dzenia

wyjœcie impulsowe dla 
licznika przep³ywu
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Przep³ywomierze termiczne-masowe

• 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

• Przyrz¹d dostosowany do rur o œrednicach 1” do 12”

• Wyjœcie analogowe 4...20mA
3dla m /h, l/min, mo¿liwoœæ przeskalowania

3• Wyjœcie impulsowe dla m

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

• Œrednica wewnêtrzna regulowana z klawiatury

• Bardzo szybka odpowiedŸ czasowa

• Wysoka dok³adnoœæ oraz szeroki zakres pomiarowy

• W

•

ygrawerowana skala g³êbokoœci

Mo¿liwoœæ wyboru gazu z poziomu oprogramowania (powietrze, azot, 
tlen, CO , hel, argon)2

• WskaŸnik kierunku przep³ywu dla powietrza i gazów

• Umo¿liwia precyzyjny pomiar wp³ywaj¹cego i wyp³ywaj¹cego 
powietrza w zamkniêtych instalacjach

o• Wykrywa ma³e zmiany <0.1m/s w standardowych warunkach 20 C, 
1000mbar

• Brak zu¿ywaj¹cych siê czêœci mechanicznych

• £atwa instalacja pod ciœnieniem

• Pomiar kalorymetryczny

• Sygna³ z czujnika mo¿e byæ pod³¹czony  do jednego lub dwóch 
przep³ywomierzy

• Kierunek przep³ywu sygnalizuj¹ dwie diody LED

Przep³ywomierz VA 400
powietrze, azot, tlen, CO , hel, argon2

WskaŸnik kierunku przep³ywu VA 409

AIR
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Przep³ywomierze termincze-masowe

Przep³ywomierz t-mass 65F / 65I
wysoka dok³adnoœæ

Bezpoœredni pomiar przep³ywu masowego gazów.
Informacja o temperaturze produktu dostêpna na wyjœciu przyrz¹du.

Przetwornik:
•Funkcje szybkiej konfiguracji zapewniaj¹ce ³atwe uruchomienie 
przyrz¹dów

•Wbudowane oprogramowanie pozwalaj¹ce na swobodny wybór do 20 
czystych gazów oraz konfiguracjê mieszanin zawieraj¹cych do 
8 sk³adników (np. biogaz)

Czujnik:
• Pomijalnie ma³y spadek ciœnienia
• Wysoka dynamika pomiaru do 100:1
• Wersja zanurzeniowa: mo¿liwoœæ monta¿u w rurze o przekroju 
ko³owym lub w kanale prostok¹tnym

• Indywidualna kalibracja ka¿dego czujnika potwierdzona œwiadectwem 
kalibracji na akredytowanym stanowisku

• Mo¿liwoœæ kalibracji w po³¹czeniu z prostownic¹ strumienia 
(na ¿yczenie)

Dopuszczenia do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem:
• ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

ZASTOSOWANIE:
Przep³ywomierz przeznaczony jest do pomiaru masowego przep³ywu 
gazów. Znajduje szerokie zastosowanie w ró¿norodnych aplikacjach 
przemys³owych, takich jak:

• Pomiary przep³ywu sprê¿onego powietrza
• Monitorowanie przep³ywu gazu ziemnego w instalacjach kot³owych 
i suszarniczych

• Dozowanie dwutlenku wêgla w przemyœle browarniczym i produkcji 
napojów gazowanych

• Pomiary przep³ywu biogazu z komór fermentacyjnych oraz powietrza 
zasilaj¹cego komory napowietrzania w oczyszczalniach œcieków

• Monitorowanie produkcji gazów (np. Ar, N , CO , He, O )2 2 2
• Detekcja wycieków

• Uniwersalne zastosowanie:
- wersja ko³nierzowa t-mass 65F (DN15...DN100) i zanurzeniowa 
t-mass 65I (DN80...DN1500)
- wersja kompaktowa i rozdzielna

• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
 t-mass 65F:
    - 1,5% wartoœci mierzonej
    - 0,15%  zakresu maksymalnego
 t-mass 65I:
    - 1,0% wartoœci mierzonej
    - 0,5% zakresu maksymalnego

• Interfejsy: HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus

t-mass 65I

t-mass 65F

GAZ

AIR

INNE
GAZY

N2

O2

CO2



METRONIC SYSTEMS

wiêcej na: www.metronic.com.pl

 

Przep³ywomierze termiczne-masowe

16

Przep³ywomierz t-mass A/B 150
powietrze, azot, CO , argon2

•

•

•

•

• Dostêpny w trzech wersjach

 - wersja ko³nierzowa - t-mass A 150 (DN15...DN50) 

 - wersja gwintowana - t-mass A 150 (DN15...DN50)

 - zanurzeniowa - t-mass B 150 (DN80...DN1500)

Przetwornik:

• £atwe uruchomienie dziêki predefiniowanym nastawom fabrycznym

• Bezobs³ugowa praca, brak czêœci ruchomych, nie wymaga ustawiania 
punktu zerowego

• Wyjœcie 4...20mA HART, impulsowe/czêstotliwoœciowe/stanu

• Mierzy przep³yw masowy, skorygowany przep³yw objêtoœciowy, 
przep³yw objêtoœciowy FAD oraz temperaturê.

Czujnik:

• Pomijalnie ma³y spadek ciœnienia

• Wysoka dynamika pomiaru do 100:1

• Dok³adnoœæ 3% w.w.

• Indywidualna kalibracja ka¿dego czujnika potwierdzona œwiadectwem 
kalibracji na akredytowanym stanowisku

Bezpoœredni pomiar masy bez wprowadzania straty ciœnienia 
w instalacji, nawet dla najmniejszych wartoœci przep³ywu.

Kalorymetryczna metoda pomiaru nie wymaga dodatkowego pomiaru 
ciœnienia i temperatury.

Informacja o temperaturze produktu dostêpna na wyjœciu przyrz¹du.

£atwa i niedroga instalacja

ZASTOSOWANIE:

Przep³ywomierz jest optymalnym rozwi¹zaniem do pomiaru 
sprê¿onego powietrza, np. w systemach monitoringu mediów. 
Dedykowany do pomiaru czterech standardowych gazów: powietrza, 
CO , argonu i azotu bez koniecznoœci rekalibracji.2

Znajduje szerokie zastosowanie w ró¿norodnych aplikacjach 
przemys³owych, takich jak:

• Pomiary przep³ywu sprê¿onego powietrza

• Kontrola zu¿ycia (dystrybucja)

• Alokacja kosztów zu¿ycia

• Detekcja wycieków

• Analiza trendu wydajnoœci sprê¿arki

t-mass B150

t-mass A150
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Przep³ywomierze termincze-masowe

Przep³ywomierz
powietrze, biogaz

 FMT200-D
azot, 

Przep³ywomierz FMT200-ECO2

Bezpoœredni pomiar masowy i standardowy pomiar objêtoœciowy 
sprê¿onego powietrza, azotu i biogazu

• Pomiar niezale¿ny od ciœnienia i temperatury

• Dostêpny w wersjach

   - ko³nierzowej 

   - gwintowanej 

• Dynamika 1:100

• Dok³adnoœæ pomiaru: do 1,5% wartoœci mierzonej, do 0,05% wartoœci 
koñcowej

• °C

• Szybki czas reakcji: 0,5 s

• Znikome straty ciœnienia

• Wyjœcie 4...20mA

• Wyœwietlacza (opcja)

• Zastosowanie
  - Pomiar zu¿ycia sprê¿onego powietrza
  - Wykrywanie wycieków
  - Optymalizacja sieci sprê¿onego powietrza
  - Pomiar iloœci biogazu

DN25 ... DN80 

1 ... 3" 

Zakres temperatur: -25...150

Kompaktowy i dynamiczny miernik przep³ywu powietrza. Bezpoœredni 
pomiar masowy i standardowy pomiar objêtoœciowy sprê¿onego 
powietrza w aplikacjach sprê¿onego powietrza.

• Pomiar niezale¿ny od ciœnienia i temperatury

• Przy³¹cze procesowe
   - ma³y ko³nierz KF DN 25 (1”)
   - gwint G 3/8”, G 1/2”, G 3/4”, G 1”

• Dynamika 1:100

• Dok³adnoœæ pomiaru: 3% wartoœci mierzonej

• Zakres temperatur: 0...50°C

• Szybki czas reakcji: 90ms

• Dowolny kierunek monta¿u

• Wyjœcia: 
   - analogowe: 0 ... 5V, 0 ... 10V, 0/4 ... 20mA
   - cyfrowe: 24V, 20 mA

czêstotliwoœciowe: 1 ... 2500 Hz, licznik impulsów, alarmowe

• Wyœwietlacz (opcja)

• Interfejs komunikacyjny: RS232

• Dopuszczenia: ATEX

AIR

INNE
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Przep³ywomierze termiczne-masowe

Przep³ywomierz  / -VTCSFMT400-VTS

Przep³ywomierz FMT500-IG

Pomiar przep³ywu gazów i mieszanin gazów o znanym sk³adzie. 

• Pomiar niezale¿ny od ciœnienia i temperatury

• Wykonanie:
- FMT400-VTS -  in¿ynieria procesowa

Przy³¹cze: miêdzyko³nierzowe: 
ko³nierzowe: DN25...DN80
króciec monta¿owy do wspawania dla kwadratowych    
kana³ów lub dla œrednic > DN100 (4 ")

- przemys³ spo¿ywczego i napojów, pomiar 
powietrza, N , CO , O2 2 2

Przy³¹cze: ko³nierzowe: DN25...DN80

• Dynamika 1:100

• Dok³adnoœæ pomiaru: do 0,9% wartoœci mierzonej, do 0,05% wartoœci 
koñcowej

• Zakres temperatur: -25...150°C (opcjonalnie do 300°C )

• Szybki czas reakcji: 0,5s

• Znikome straty ciœnienia

• Wyjœcie: 0/ 4...20mA

DN 40...DN200

FMT400-VTCS - 

• Dopuszczenia: ATEX

Bezpoœredni pomiar przep³ywu masowego lub objêtoœciowego 
w warunkach normalnych powietrza, gazów i mieszanin gazów 
o znanym sk³adzie.

• Pomiar niezale¿ny od ciœnienia i temperatury

• Dostêpny w wersji kompaktowej i rozdzielnej

• Przy³¹cze:
- miêdzyko³nierzowe: DN 40...DN200
- ko³nierzowe: DN25...DN80
- króciec monta¿owy do wspawania z lub bez zaworu kulowego dla 

kwadratowych kana³ów lub dla œrednic > DN100 (4 ")

• Pomiar temperatury gazu

• Dynamika 1:150

• Dok³adnoœæ pomiaru: do 0,9% m.v., do 0,05% f.s.

• Zakres temperatur: -25...150°C (opcjonalnie do 300°C )

• Wyjœcie: 
- 0/4...20mA / HART
- 2 x wyjœcie czêstotliwoœciowe, impulsowe  licznika, steruj¹ce

• 2 wejœcie cyfrowe - np. start/stop licznika, reset

• Interfejs komunikacyjny: PROFIBUS DPV1, HART

• Dopuszczenia: ATEX, FM / CSA, GOST Rosja
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Przep³ywomierze termincze-masowe

Przep³ywomierz DVK

Przep³ywomierz KES

Przep³ywomierz DVK s³u¿y do pomiaru i monitorowania ma³ych i 
œrednich przep³ywów powietrza w ruroci¹gach i wê¿ach.
Przep³ywomierze te nie powoduj¹ znacz¹cej straty ciœnienia, s¹ ³atwe 
w obs³udze i utrzymaniu oraz posiadaj¹ wyœwietlacze LCD z 
mo¿liwoœci¹ obrotu o 90°. Nadaj¹ siê do monta¿u w dowolnej pozycji. 
S¹ odporne na uderzenia i wibracje.

Pomijalnie ma³y spadek ciœnienia

Funkcja sumatora

• Zakres œrednic: G1/4 ...G2

• Dostepny w dwóch wersjach:

- kompaktowa (wyœwietlacz + czujnik)

- roz³aczna  (wyœwietlacz i czujnik po³¹czone s¹ kablem

• Dok³adnoœæ: ±5% FS

• Zakres temperatur: 0...50°C

• Ciœnienie -0,5...15 bar (w zale¿noœci od wersji)

• 2 wyjœcia PNP, wyjœcie pr¹dowe: 4...20mA 

•

•

• Mierzy wiele gazów: powietrze, amoniak, argon, dwutlenek wêgla, 
tlenek wêgla, chlor, biogaz, etan, etylen, freon, hel, wodór, 
fluorowodór, siarkowodór, metan, gaz ziemny, azot, tlen, propan, 
propylene, dwutlenek siarki

• Zakres œrednic: DN8...DN200

• Dok³adnoœæ pomiaru: 

   - do 1% zakresu maksymalnego

   - 0,5% wartoœci mierzonej

• Zakres temperatur: -10...175°C

• Ciœnienie do PN 65

• Krótki czas reakcji

• Wyjœcie: 
   - pr¹dowe: 4 ... 20mA
   - napiêciowe: 0...5 VDC
   - styk alarmowy

• Wyœwietlacz (opcja)

19
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Przep³ywomierze do biogazu

Przep³ywomierz MZ
do rozliczeñ wewnêtrznych

• Gazomierze TZ przeznaczone s¹ do pomiaru gazu ziemnego i innych 
przefiltrowanych, nieagresywnych gazów. 

• Zgodny z wszystkimi aktualnymi europejskimi i miêdzynarodowymi 
normami. Posiada zatwierdzenie typu MID i europejskie PTB do 
rozliczeñ finansowych

• Posiada dopuszczenie PGNiG do stosowania odcinka dolotowego 
d³ugoœci 2D, bez odcinka wylotowego przy du¿ych zak³óceniach strugi

3 3• Pomiar strumieni od 8 m /hd o 10000 m /h

• Zakres ciœnieñ pracy do 100 bar

• Przygotowany do monta¿u nadajnika typu Cyble

• Dostêpne ró¿ne opcje: zintegrowane studzienki termometryczne, 
pompa olejowa, nadajniki impulsów itd.

• Œrednice: 
 - DN50...DN300 - monta¿ poziomo i pionowo
 - DN4000...DN500 - monta¿ poziomo

• Dok³adnoœæ do ± 0,5%

• Œwiadectwo dopuszczenia: PTB, MID, GUM

• Certyfikat iskrobezpieczeñstwa: L.C.I.E. 06 ATEX 6031 X

Przep³ywomierz TZ
do rozliczeñ finansowych

•

•

•

•

•

•

•

•

• Dostêpny w wersjach:
 - ko³nierzowej
 - miêdzyko³nierzowej

•

•

•

•

Bardzo dok³adny przep³ywomierz do rozliczeñ wewnêtrznych

-30 C do +60 C

Pomiar gazu ziemnego - wykonanie standard

Pomiar biogazu - wersja z warstw¹ ochronn¹ PTFE
3 3Pomiar strumieni od 6 m /hd o 10000 m /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, etc.

Œrednice: DN50...DN400 

o oTemperatura pracy: 

Dok³adnoœæ: ± 1,5% od Q  do Qmin max

Zakresowoœæ: 1:16

Certyfikat iskrobezpieczeñstwa: L.C.I.E. 06 ATEX 6031 X

GAZ

GAZ
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Przep³ywomierz FM-300

• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru

• Wysoka niezawodnoœæ dzia³ania

• Szeroki zakres zastosowañ 

  - wyk³adziny: ebonitowa i teflonowa

  - zakres œrednic: DN 3...DN 600

• Dostêpny w wersji kompaktowej lub roz³¹cznej

• Warunki pracy w atmosferze przemys³owej (wilgoæ, korozja, 
zak³ócenia)

• Realizacja podstawowych funkcji steruj¹cych (regulacja, dozowanie 
poprzez 2 przekaŸniki)

• Wspó³praca z uk³adami automatyki (wyjœcia: 4...20 mA, impulsowe, 
przep³ywu wstecznego, RS 485)

• Podstawowe obszary zastosowañ to gospodarka wodno-œciekowa, 
przemys³ spo¿ywczy, chemiczny, górnictwo, hutnictwo, energetyka.

Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierz WaterMaster

• Przep³yw dwukierunkowy

• Unikalny przetwornik z autokalibracj¹ (w trakcie przyznawania 
patentu), gwarantuj¹cy optymaln¹ stabilnoœæ i powtarzalnoœæ

• Ci¹g³y autotest zgodny z zaleceniami OIML z funkcj¹ alarmowania, 
zapewniaj¹cy dok³adnoœæ wskazañ czujnika i przetwornika

• Pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki

• Tryb pe³nej symulacji przep³ywu

• Uniwersalne prze³¹czanie zasilania (dostêpne opcje zasilania pr¹dem 
zmiennym i sta³ym)

• Pe³na autodiagnostyka zgodna z norm¹ NAMUR NE107

• Funkcja programowania wielu alarmów

• Komunikacja poprzez protokó³ HART przewodem 4...20mA oraz 
poprzez gniazdo podczerwieni

• Trzy konfigurowalne wyjœcia impulsowe/czêstotliwoœci i alarmowe

• Zaawansowane gniazdo podczerwieni obs³uguje zdaln¹ komunikacjê 
z interfejsem HMI, w protokole HART, cykliczne wysy³anie danych oraz 
zrzut parametrów 

• Wyjœcie pr¹dowe zgodne z NAMUR z funkcj¹ sygnalizacji alarmu

• Zaprojektowany do u¿ytku we wszystkich aplikacjach wodno-
œciekowych od oczyszczalni œcieków po sieci dystrybucyjne

WODA

INNE
CIECZE
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Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierz Promag W/L 800 
zasilany bateryjnie

•Przep³ywomierz z bateryjnym zasilaniem, zoptymalizowany do 
wymagañ bran¿owych. Œrednice nominalne do DN 600 (24"), 
dopuszczenie do rozliczeñ i kontaktu z wod¹ pitn¹

•Ekonomiczny pomiar – niskie koszty monta¿u, nie wymaga 
konserwacji, dok³adne rozliczenie dziêki wysokiej dok³adnoœci

• Automatyczna regulacja trybu pracy (tryb Smart) gwarantuje d³ug¹ 
¿ywotnoœæ baterii przy stale wysokiej wydajnoœci pomiarowej

• Zgodnoœæ z wymaganiami stawianymi przyrz¹dom rozliczeniowym

• D³uga ¿ywotnoœæ baterii, do 15 lat pracy

• Wysoki poziom bezpieczeñstwa operacyjnego. Wszystkie dane 
pomiarowe s¹ zapamiêtywane w rejestratorze i mog¹ byæ przes³ane 
w dowolne miejsce za pomoc¹ wbudowanego modemu GSM/GPRS

• Imponuj¹ca trwa³oœæ bez dodatkowych œrodków ochronnych, 
certyfikowana ochrona przed korozj¹ (EN ISO 12944) umo¿liwia 
ekonomiczny monta¿ pod wod¹ lub pod ziemi¹ oraz w atmosferze 
korozyjnej

• Œrednice nominalne 

   - Promag L: DN 50…600

   - Promag W: DN 25…600

Przep³ywomierz Promag W/L/D 400

• Przep³ywomierz elektromagnetyczny zoptymalizowany do wymagañ 
bran¿y wodno-œciekowej

• Do pomiaru przep³ywu wody pitnej, wody procesowej lub œcieków

• Szczególnie wytrzyma³a i odporna na korozjê konstrukcja, np. do 
ci¹g³êj pracy pod ziemi¹

• Innowacyjna technika pomiaru po³¹czona z efektywnym wykorzysta-
niem serwera www do konfiguracji i obs³ugi przyrz¹du

• Wykonania do pracy pod wod¹ lub pod ziemi¹ (IP 68)

• Do objêtoœciowego pomiaru przep³ywu, pomiarów rozliczeniowych, 
detekcji nieszczelnoœci

• Œrednice nominalne: 

   - Promag L: DN 50…2400

   - Promag W: DN 25…2000

   - Promag D: DN 25…100

• Przy³¹cza procesowe: 

   - Promag L: ko³nierze spawane,  luŸne (DIN, ASME, AWWA, AS)

   - Promag W: ko³nierze spawane (DIN, ASME, JIS, AWWA, AS)

   - Promag D: monta¿ miêdzyko³nierzowy (DIN, ASME, JIS)

• Sygna³y wyjœciowe 4…20mA (HART®), impulsowe/czêstotliwoœcio-
we/statusu (2), wejœcie statusu
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Przep³ywomierz MAGFLO8000

£atwy w monta¿u

• Monta¿ kompaktowy lub roz³¹czny 

• Stopieñ ochrony obudowy IP68/NEMA 6P. Mo¿liwoœæ zakopania 
czujnika bezpoœrednio w ziemi

• Elastycznoœæ zasilania – wewnêtrzny lub zewnêtrzny pakiet baterii lub 
zasilanie sieciowe z bateryjnym zasilaniem rezerwowym 

Dok³adny pomiar

• Dok³adnoœæ pomiaru od 0,2%

• Zatwierdzenie typu OIML R49

• Pomiar dwukierunkowy

Wysoka stabilnoœæ d³ugookresowa pomiaru

• Brak zu¿ywaj¹cych siê czêœci ruchomych

• 6 letni czas pracy na baterii wewnêtrznej w typowej aplikacji wodnej

• Ca³kowicie spawana konstrukcja czujnika umo¿liwia pracê w trudnych 
warunkach

£atwe w dostêpie informacje pomiarowe

• Dostêp do danych w miejscu pomiaru

• Rejestracja danych dla profilu zu¿ycia

• Zaawansowana diagnostyka

• Dodawany modu³ komunikacyjny

Przep³ywomierz MAGFLO 5100W

Przep³ywomierz elektromagnetyczny MAGFLO 5100W przeznaczony 
jest do aplikacji wodno-kanalizacyjnych. Sk³ada siê z dwóch czêœci: 
czujnik przep³ywu MAG 5100W (montowany na rurze) oraz przetwornik 
sygna³u MAG 5000 / MAG 6000 / MAG 6000I (montowany na czujniku 
lub w dowolnym innym miejscu do 500m od czujnika)

• Zakres œrednic: DN25 ... 1200

• Dok³adnoœæ pomiaru ju¿ od 0,25% wartoœci chwilowej

• Ciœnienie nominalne: PN 10/16

• Wyk³adzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierdzewnej

• Obudowa i ko³nierze ze stali wêglowej 

• Temperatura medium: -5 ... +70°C

• Stopieñ ochronny IP67 (IP68 z ¿elem uszczelniaj¹cym - mo¿liwe 
zatopienie)

• Mo¿liwy pomiar na dwóch licznikach (jeden mo¿e byæ resetowany np. 
w cyklu dziennym, drugi zlicza ca³oœæ, mo¿liwoœæ zablokowania 
has³em)

• Certyfikaty: GUM, PZH, WRc, DGRL-97/23 EC

WODA
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Przep³ywomierze elektromagnetyczne

Przep³ywomierze serii SM

Przep³ywomierz MIK

• Przep³ywomierz MIK jest przeznaczony do pomiaru i sygnalizacji 
ma³ych i œrednich przep³ywów cieczy przewodz¹cych w ruroci¹gach

• Zakres pomiarowy:  0,05…1,0 l/min do 35…700 l/min

• Dok³adnoœæ: ± 2.0% pe³nego zakresu 

• Przy³¹cze: G 1 ... G 2 3/4  gwint zewnêtrzny 

• Ciœnienie max: 10bar 

• Temperatura max: 80 °C

• Materia³: 

- ciecze nieagresywne: PPS, stal kwasoodporna 

- ciecze agresywne: PVDF, Hastelloy

• Korzyœci:

- brak czêœci ruchomych w ruroci¹gu 

- pomijalnie niskie spadki ciœnienia

- monta¿ w dowolnym po³o¿eniu

- krótki czas odpowiedzi – zamiennik  sygnalizatorów kalorymetrycz-
nych

- wysoka jakoœæ za nisk¹ cenê

• Zakres zastosowañ: ciecze przewodz¹ce 
2(konduktywnoœæ: 3 20 µS/cm / lepkoœæ: < 70 mm /s bei 40°C)

• Przy³¹cze procesowe: 

- G1/2 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SM6xxx)

- G3/4 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SM7xxx)

- G1 p³aska uszczelka (wersje urz¹dzenia SM8xxx)

• Temperatura medium: -10...70 °C

• Mo¿liwoœæ jednoczesnego pomiaru temperatury (wersje urz¹dzenia 
SMx000, SMx100)

• Zakres pomiaru przep³ywu:

- 25l/min dla przy³¹cza G 1/2 

- 50l/min dla przy³¹cza G 3/4

- 100l/min dla przy³¹cza G 1

• Sygna³ wyjœciowy:

- dla urz¹dzenia w wersji SMx000: OUT1: NO / NC programowalne lub 
impulsowe, OUT2: NO / NC programowalne lub analogowe 
(4...20mA / 0...10 V, skalowalne)

- dla urz¹dzenia w wersji SMx004, SMx050: 2 x analogowe 4...20mA

WODA
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Przep³ywomierz PIT

Przep³ywomierz DMH

Przep³ywomierz elektromagnetyczny PIT przeznaczony jest do 
pomiaru i sygnalizacji przep³ywów cieczy, past, pulp i innych mediów 
przewodz¹cych pr¹d, bez spadku ciœnienia. Ciœnienie, temperatura, 
gêstoœæ i lepkoœæ nie wp³ywaj¹ na wartoœci pomiarowe, nale¿y jednak 
unikaæ frakcji sta³ych i pêcherzyków gazu.

• Zakres œrednic: DN40...DN80

• Wersja rozdzielna lub kompaktowa

• Dok³adnoœæ pomiaru: objêtoœæ – do ±1.5% wartoœci mierzonej ±0.5% 
zakresu maksymalnego

• Temperatura medium: -40...+100 °C (-40...+150 °C dla PFA)

• Ciœnienie: do PN 40

• Stopieñ ochrony: IP 65, IP 68

• Do dwóch wyjœæ pr¹dowych0/4...20mA

• Do trzech wyjœæ impulsowych, wyjœcie alarmowe

• Interfejsy: HART

• Du¿y wybór wyk³adzin

• Elektrody ze stali nierdzewnej, Hastelloy, tantalu lub platyny

WODA

INNE
CIECZE

ZAWIESINY
ŒCIEKI

WODA

INNE
CIECZE

Przep³ywomierz DMH firmy KOBOLD znajduje zastosowanie w 
pomiarze i sygnalizacji przep³ywów cieczy, pulp, past i innych mediów 
przewodz¹cych pr¹d, bez spadku ciœnienia.

• Zakres œrednic: DN15...300

• Przy³¹cze procesowe: stal lub stal nierdzewna 1.4301, ko³nierz 
EN1092 i ASME B16.5, wersja waflowa, spo¿ywcza, gwint 
uszczelniany DIN11851, Tri-Clamp®, inne przy³¹cza na ¿yczenie

• Dostêpny w wersji kompaktowej lub roz³acznej

• Dok³adnoœæ 0,3% wartoœci mierzonej, 0,01% Qmax

• Ciœnienie max: PN 40

• Materia³ wyk³adziny: twarda guma, miêkka guma, Wagunit, PTFE

• Temperatura medium: 0...+80°C;  -20 ... +150°C dla wyk³adziny PTFE

• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, alarmowe

• Stopieñ ochronny IP67 (IP68 na zyczenie)

• Funkcje diagnostyczne: detekcja pustego ruroci¹gu, wykrywanie 
strumienia p³ucz¹cego
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• Przep³ywomierz do cieczy lepkich

• Funkcje: przep³yw, licznik, dozownik

• Dok³adnoœæ 0,2...1% wartoœci mierzonej

• Przy³¹cze procesowe: 

   - gwintowane: G1/8...G4

   - ko³nierzowe: DN25...DN100

• Wygna³ wyjœciowy:

   - 

• Temperatura maksymalna: +120

•

•

•

•

4-20 mA (750 ?)

   - przep³yw min/max

   - kontrola i stop dawki

   - wyjœcie impulsowe

   - 2 x zestyk SPDT

°C, ciœnienie maksymalne: 400 bar

Wyœwietlacz (opcja)

Zasilanie zewnêtrzne lub bateryjne

Sposób monta¿u: kompaktowy, naœcienny, na rurze lub panelowy

Obszary zastosowañ: do lepkich, niezanieczyszczonych cieczy, takich 
jak ropopochodne, oleje, chemikalia, smary, paliwa, tusz, pasty, woda.

Przep³ywomierze owalnoko³owe

Przep³ywomierz OVZ

Przep³ywomierz DOM

• Przep³ywomierze owalno-ko³owe typu OVZ s³u¿¹ do monitorowania i 

pomiaru przep³ywu cieczy lepkich. Urz¹dzenia tedzia³aj¹ niezale¿nie 

od stopnia lepkoœci w zakresie od 10 do 1000 mm2/s. Maksymalna 
strata ciœnienia przy maksymalnym natê¿eniu przep³ywu wynosi 1 bar. 

Ko³a zêbate wykonane s¹ z wysokiej jakoœci tworzywa.

• sztucznego, co zapewnia wieloletnia, bezawaryjna prac ì.

• Przep³ywomierz do cieczy lepkich

• Dok³adnoœæ 0,5% wartoœci mierzonej

• Przy³¹cze procesowe gwintowane: G1/4...G3/4

• Wyjœcie: impulsowe

• Temperatura maksymalna: +80°C, ciœnienie maksymalne: 40 bar

INNE
CIECZE

INNE
CIECZE

OLEJ

OLEJ
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Wodomierz skrzyde³kowy 
jednostrumieniowy JS
• Œrednica nominalna: DN 25, 32, 40

3 3 3• Nominalny strumieñ objêtoœci: q  =3,5 m  /h, 6 m  /h, 10 m  /hp

• Temperatura robocza dla wody zimnej max. 50°C

• Temperatura robocza dla wody gor¹cej max. 90°C

• Ciœnienie robocze: max. 1,6 MPa 

Cechy szczególne:

• Zabudowa w przewodach (ruroci¹gach) poziomych (dla wody zimnej 
i gor¹cej) oraz pionowych (dla wody zimnej)

• Niski próg rozruchu

• Liczyd³o wskazówkowo-bêbenkowe pracuj¹ce w suchej przestrzeni

• Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie liczyd³a

• Przeniesienie napêdu na liczyd³o przy pomocy sprzêg³a magnetycz-
nego

• Wersja z pokrywk¹ mosiê¿n¹ - na ¿yczenie klienta

• Zgodnoœæ z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728

• Zatwierdzenie typu GUM

Wodomierz skrzyde³kowy 
wielostrumieniowy WS
• Œrednica nominalna: DN 15... 50

3 3 3 3• Nominalny strumieñ objêtoœci: q  =1,5m /h, 2,5m /h 3,5m /h, 6m /h, p
3 310m /h, 15m /h

• Temperatura robocza dla wody zimnej max. 50°C

• Temperatura robocza dla wody gor¹cej max. 120°C

• Ciœnienie robocze: max. 1,6 MPa 

Cechy szczególne:

• Zabudowa w przewodach (ruroci¹gach) poziomych z liczyd³em 
skierowanym ku górze

• Niski próg rozruchu

• Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego 
liczyd³a pracuj¹cego w suchej przestrzeni

• Materia³y dopuszczone do kontaktu z wod¹ pitn¹

• Mo¿liwoœæ stosowania zaworów zwrotnych

• DN50 - wersja z ko³nierzami

• Zatwierdzenie typu GUM

WODA

WODA
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Wodomierze

• Œrednice nominalne: DN40 ... DN300

• Odpornoœæ na dzia³anie zewnêtrznego pola magnetycznego, zgodnie 
z EN 14154-3

• Niski próg rozruchu

• Szeroki zakres pomiarowy

• £atwoœæ odczytu przez dowolne ustawienie liczyd³a, obrotowo 
osadzonego w os³onie z pokrywk¹

• Mo¿liwoœæ elektronicznego sprawdzania parametrów metrologicz-
nych wodomierza

• Budowa modu³owa

• Wyjmowana wstawka pomiarowa

ZASTOSOWANIE: Wodomierze przeznaczone s¹ do przemys³owego 
pomiaru zu¿ycia wody zimnej o temperaturze do 50°C i wody gor¹cej 
o temperaturze do 130°C, przy wzglêdnie sta³ych i du¿ych strumieniach 
objêtoœci. Konstrukcja wodomierza umo¿liwia jego zabudowê 
w instalacjach wodoci¹gowych poziomych (H), pionowych (V) 
i skoœnych, z liczyd³em skierowanym ku górze, na bok, wzglêdnie 
w po³o¿eniach poœrednich H-V. Opcjonalnie wodomierz dostêpny jest 
w wersji przeznaczonej do wody zdemineralizowanej dla DN40...150 
oraz z gniazdem na czujnik ciœnienia (M14x1,5) dla DN50...150.

Wodomierz œrubowy MWN

Wodomierz œrubowy Woltex

• Wodomierz œrubowy z osi¹ poziom¹ dostêpny w rozmiarach od 
DN50 ...DN500

• Dziêki swojemu rozszerzonemu zakresowi pomiarowemu nadaje siê 
do stosowania w sieci dystrybucji wody, gdzie wymagana jest wysoka 
wiarygodnoœæ i dok³adnoœæ

• Woltex mo¿e byæ montowany w dowolnej pozycji na przyk³ad poziomo 
lub pionowo. W ka¿dym po³o¿eniu zachowuje klasê B wed³ug 
PN-ISO4064 zgodnie z posiadanym zatwierdzeniem typu

• Zatwierdzenie typu na podwójny zakres pomiarowy

• Zatwierdzony wk³ad pomiarowy umo¿liwiaj¹cy wymianê w miejscu 
instalacji bez koniecznoœci kalibracji

• Odporne na zaparowanie, hermetyczne liczyd³o w obudowie 
miedzianej zamkniêtej szk³em mineralnym

• Ka¿dy wodomierz jest wstêpnie przystosowany do zamontowania 
w przysz³oœci modu³u CYBLE s³u¿¹cego do zapamiêtywania 
i przesy³ania danych

• Maksymalna temperatura:  50°C

• Maksymalne ciœnienie:  20 barWODA

WODA
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Ciep³omierz kompaktowy 
ultradŸwiêkowy Multical 602
MULTICAL® 602 jest uniwersalnym przelicznikiem do pomiaru energii 
cieplnej i ch³odniczej, w których czynnikiem jest woda o temperaturze od
2 do 180°C (instalacje grzewcze) i od 2 do 50°C (instalacje ch³odnicze).

3• Dok³adny pomiar energii cieplnej i ch³odniczej a¿ do 3000 m /h

• Czujniki temperatury Pt100, 2-u przewodowe

• Czujniki temperatury Pt500, 2-u i 4-ro przewodowe

• Wspó³praca z przep³ywomierzami ULTRAFLOW®  
3q  od 0,6 do 1000m /hp

•  Zasilanie z baterii o 10-cio letniej ¿ywotnoœci, lub z zasilaczy 24 VAC 
lub  230 VAC

• Rejestry pamiêci: 460 dni, 36 miesiêcy i 15 lat

• Kontola szczelnoœci uk³adów grzewczych i wodoci¹gowych

• Porty dla dwu typów modu³ów rozszerzaj¹cych:

- Modu³y TOP: zegar RTC, wyjœcia impulsów CE+CV lub 
ograniczenie-PQ

-  Modu³y BASE: M-Bus, RF/Router, LonWorks wyjœcia analogowe 
0/4…20 mA i wejœcia impulsowe do pod³¹czenia wodomierzy lub 
liczników energii elektrycznej

• Kompaktowa wersja ciep³omierzy typu CQM-III-K posiada zespolony 
w jednej obudowie:

- licznik ciep³a LQM-III-K 

- przep³ywomierz wirnikowy z wyjœciem impulsowym 

- komputerowo dobran¹ parê czujników temperatury typu Pt 500

• Wersja ta umo¿liwia montowanie ciep³omierzy kompaktowych 
zarówno na zasilaniu jak i powrocie uk³adu cieplnego 

• Ciep³omierze kompaktowe s¹ przeznaczone g³ównie do pomiaru 
energii cieplnej w domkach jednorodzinnych, a tak¿e w budownictwie 
wielorodzinnym wyposa¿onym w poziom¹ instalacjê centralnego 
ogrzewania 

• Instaluj¹c dodatkowy przep³ywomierz i parê czujników temperatury 
mo¿na dokonaæ pomiaru energii cieplnej z drugiego obwodu 

• Po pod³¹czeniu dodatkowych czterech przep³ywomierzy mo¿liwy 
bêdzie tak¿e pomiar iloœci zu¿ycia zimnej jak i ciep³ej wody u¿ytkowej

• Na ¿yczenie odbiorcy oferujemy wyposa¿enie uzupe³niaj¹ce do 
ciep³omierzy kompaktowych, takie jak zawory, filtry i elementy 
przy³¹czeniowe

Ciep³omierz kompaktowy wirnikowy 
CQM-III-K

WODA

WODA
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Ciep³omierze

Licznik ciep³a LQM-III

• Zasilanie bateryjne umo¿liwiaj¹ce pracê licznika przez 5 lat + 1 rok

• Niekasowalna pamiêæ umo¿liwiaj¹ca przechowywanie informacji co 
najmniej z ostatnich 48 godzin, 60 dni, 24 miesiêcy i 12 lat, mo¿liwoœæ 
rozszerzenia pamiêci

• Mo¿liwoœæ dowolnej konfiguracji rejestrów oraz parametrów licznika 
zgodnie z przepisami GUM

• Pomiar napiêcia baterii i sygnalizacja jej zu¿ycia

• Uœrednianie za dowolny okres przep³ywu, temperatur i mocy

• Programowanie progu mocy cieplnej, progu przep³ywu oraz progu 
temperatury dla obliczenia zu¿ycia energii cieplnej nadprogowej

• Wspó³praca z czterema dodatkowymi przep³ywomierzami, 
a w przypadku przy³¹czenia dodatkowej pary czujników temperatury 
mo¿liwoœæ pomiaru energii cieplnej z drugiego obwodu

• Z³¹cze opto

• Modu³y komunikacyjne: M-Bus, RS232, RS485, LonWorks

• Wspó³praca liczników w sieci M-Bus z lokaln¹ stacj¹ danych LSD

• Zatwierdzenie typu GUM

Ciep³omierz LEC5

• Ciep³omierz LEC5 jest licznikiem przeznaczonym do pomiaru 
i rozliczeñ energii cieplnej w wodnych sieciach grzewczych, zarówno 
w obiektach przemys³owych jak i do rozliczeñ z indywidualnymi 
odbiorcami ciep³a. W sk³ad ciep³omierza wchodz¹:

- mikroprocesorowy przelicznik wskazuj¹cy (integrator)

- przetwornik przep³ywu (wodomierz)

- para czujników temperatury 

• Mo¿liwy dok³adny pomiar temperatury zasilania i powrotu, oraz 
strumienia objêtoœci czynnika grzewczego, precyzyjnie wyznaczaj¹c 
energiê ciepln¹ 

• Rejestracja wyników pomiaru w nieulotnej pamiêci EEPROM w 12 re-
jestrach miesiêcznych

• Modu³y komunikacyjne: ASI, M-Bus, LON, RS232, RS485, radiowy

• Znak typu GUM RP T 01183

• 4 dodatkowe wejœcia sygna³ów impulsowych

WODA

WODA
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Przeliczniki przep³ywu serii FP-30X1

Przeliczniki przep³ywu

• Pomiar:
- przep³ywu i energii pary przegrzanej i nasyconej oraz wody 

zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97
- przep³ywu i energii cieplnej innych ni¿ woda cieczy wg 

charakterystyk podawanych przez u¿ytkownika
- przep³ywu gazów technicznych

• Wspó³praca z przep³ywomierzami:
- masowymi
- objêtoœciowymi
- zwê¿kowymi z przybli¿eniem charakterystyk¹ pierwiastkow¹ oraz 

wg algorytmu iteracyjnego

• Komunikacja z systemem nadrzêdnym, komputerem, sterownikiem:
- port RS485, protokó³ ASCII lub MODBUS RTU
- port Ethernet, protokó³ Modbus TCP, serwer www

• Rejestracja wyników pomiarów w wewnêtrznej pamiêci 2GB, 
przenoszenie danych za poœrednictwem portu USB

• Mo¿liwoœæ pomiaru, wyœwietlania i rejestracji wielkoœci 
dodatkowych, nie zwi¹zanych z uk³adami rozliczeniowymi

• Funkcje matematyczne pozwalaj¹ce wykonywaæ obliczenia na 
wielkoœciach mierzonych (np. suma przep³ywów,  itp.)

FP-3011:
• Wersja podstawowa - jeden uk³ad rozliczeniowy
• Wersja rozszerzona - dwa niezale¿ne uk³ady rozliczeniowe 
• 5 wejœæ pomiarowych:

- dwa wejœcia do pod³¹czenia rezystancyjnych czujników temperatury oraz przetworników z wyjœciem 
pr¹dowym

- jedno wejœcie do wspó³pracy wy³¹cznie z przetwornikami 0/4...20mA
- dwa wejœcia do pod³¹czenia przetworników z wyjœciem pr¹dowym 0/4...20mA lub z wyjœciem impulsowym

• 4 przekaŸniki alarmowo-steruj¹ce, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie 
• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub wyliczanej

FP-3031:
• Wersja podstawowa - jeden uk³ad rozliczeniowy
• Wersja rozszerzona - trzy niezale¿ne uk³ady rozliczeniowe 
• 10 wejœæ pomiarowych:

- 3  wejœcia do pod³¹czenia rezystancyjnych czujników temperatury oraz przetworników z wyjœciem 
pr¹dowym

- 4 wejœcia do wspó³pracy wy³¹cznie z przetwornikami 0/4...20mA
- 3 wejœcia do pod³¹czenia przetworników z wyjœciem pr¹dowym 0/4...20mA lub z wyjœciem impulsowym

• 4 przekaŸniki alarmowo-steruj¹ce, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie 
• Opcjonalnie jedno lub dwa wyjœcia analogowe 4...20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub 

wyliczanej

FP-3021:
• 7 kana³ów pomiarowych:

- 5 kana³ów przeznaczonych do odczytu danych z przyrz¹dów i przetworników z protoko³em Modbus RTU 
oraz przetworników z protoko³em HART (równie¿ w trybie multidrop)

- 2 kana³y wspó³pracuj¹ce z wejœciami typu PULS z mo¿liwoœci¹ pomiaru czêstotliwoœci w zakresie 0,001 
Hz...10 kHz

• 2 wejœcia dwustanowe
• 4 przekaŸniki alarmowo-steruj¹ce, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie 
• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub wyliczanej

FP-30X1N
w obudowie naœciennej

FP-3031

FP-3011 / FP-3021
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Liczniki przep³ywu

Licznik FP-401

•

•

•

•

•

•

8 wejœæ dwustanowych

Separacja galwaniczna wejœæ w dwóch grupach (2x 4)

• Modu³ realizuje funkcje:

-œledzenie stanu wejœæ

-zliczanie impulsów z zaprogramowan¹ wag¹ impulsu (po 2 liczniki dla 
ka¿dego wejœcia)

-pomiar iloœci impulsów w jednostce czasu z uwzglêdnieniem wagi 
impulsu (/s, /min, /h, /dobê)

Port komunikacyjny RS-485, protokó³ Modbus RTU

Sygnalizacja stanu wejœæ, zasilania i komunikacji (9 diod LED)

Obudowa umo¿liwia monta¿ na szynie TS-35 w obiektowych szafkach 
pomiarowych

Bezp³atny program do modyfikacji parametrów M-8D.

Modu³ wejœæ dwustanowych 
z funkcj¹ zliczania impulsów M-8D

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 wejœcia pomiarowe: 

2x analogowe: 0/4...20 mA, RTD, 0...5000Ohm, -10...+10V

2x PULS

Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA

Dwa kana³y obliczeniowe

Dwa liczniki (bez mo¿liwoœci zerowania, z mo¿liwoœci¹ zerowania) dla 
ka¿dego wejœcia pomiarowego skonfigurowanego do pomiaru 
przep³ywu

Mo¿liwoœæ wyœwietlania do 4 kana³ów pomiarowych

Mo¿liwoœæ pomiaru innych wielkoœci (np. temperatura, ciœnienie)

Funkcje obliczeniowe, mo¿liwoœæ realizacji bilansu typu suma lub 
ró¿nica przep³ywów

Mo¿liwoœæ wprowadzenia indywidualnej charakterystyki czujnika lub 
przep³ywomierza

Pamiêæ wewnêtrzna 2GB

Funkcje alarmowo – steruj¹ce, 4 wyjœcia przekaŸnikowe

Porty RS485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP), USB

Program FP-400-Raport do odczytu bie¿¹cych wyników na 
komputerze oraz do analizy wyników archiwalnych
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Liczniki przep³ywu

Licznik SPI-73

• Licznik przep³ywu w obudowie polowej

• 1 wejœcie impulsowe do wspó³pracy z przetwornikami przep³ywu, 
ze wspó³czynnikami od 0,01 do 9999,99 imp/l

• Wejœcie kasowania licznika bilansu

• 1 wyjœcie przekaŸnikowe lub tranzystorowe (OC)

• Wyjœcie zasilaj¹ce przetworników 24VDC

• Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus RTU

• Odczyt wartoœci chwilowej i bilansu

• Zabezpieczenie has³em kodowym

• Ustawiana histereza progu

• Ustawiany czas opóŸnienia wyjœcia steruj¹cego do 99 s lub 99 min

Inteligentny modu³ wejœæ/wyjœæ 
Ethernetowych JETI/O 6550
•

•

•

•

•

•

•

14 wejœæ cyfrowych lub impulsowych

8 wyjœæ cyfrowych: poziom wyjœciowy lub wyjœcie impulsowe 
z programowaln¹ szerokoœci¹ impulsu

Bezp³atny serwer OPC i wsparcie Modbus / TCP

Narzêdzie Windows / SNMP / Web do ³atwej konfiguracji i zarz¹dzanie

Wbudowany Watchdog i zegar czasu rzeczywistego

Stopieñ ochrony IP31

Temperatura pracy: -25...70 °C
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Liczniki przep³ywu / dozowniki

Liczniki / dozowniki serii  SPI / SPP

• Liczniki przep³ywu, dozowniki, totalizery

• Wbudowana funkcja dozownika

• Dostêpny w wersjach:

- SPI:
1 wejœcie licz¹ce + 3 steruj¹ce
wejœcia: impulsowe, kasowanie dozownika, kasowanie licznika 
bilansu, blokada zliczania, COM

- SPP:
1 wejœcie 4...20mA
wejœcia: pr¹dowe 0/4...20mA zabezpieczone przed przeci¹¿eniem, 
programowalne binarne

• Dostêpny w obudowie 
- polowej (wyjœcie pr¹dowe - opcja)
2 lub 4 wyjœcia przekaŸnikowe lub tranzystorowe (OC)

- naœciennej
0 lub 2 wyjœcia przekaŸnikowe lub tranzystorowe (OC)

• Wyjœcie zasilania przetworników 24VDC

• Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus RTU

• Odczyt wartoœci chwilowej i bilansu

Przetwornik dozuj¹cy ZED-D

• Wyœwietlacz: 

- 2 x LCD

- alfnumeryczny

- 8-cyfr (iloœæ)

- 5-cyfr (zadana porcja)

• Wymiary: 96 x 96 lub 116 x 116 (obudowa polowa)

• Wejœcie: 0,2...2000 Hz (5-24 VDC)

• Wejœcie steruj¹ce: start, stop, kasowanie

• Wyjœcie: 

- 0/4-20mA

- 2xSPDT

• Napiêcie zasilania: 24VDC lub 90...250 VAC

• Temperatura otoczenia: -20...+70°C

• Zasilanie czujnika: 12V/ 15 V

• Intuicyjne menu

• Has³o dostêpu

SPI-94 / SPP-94

SPI-N118 / SPP-N118

INNE
GAZY

N2

O2

CO2

ZAWIESINY
ŒCIEKI

INNE
CIECZE

GLIKOL

AIR

GAZ

WODA

INNE
GAZY

N2

O2

CO2

INNE
CIECZE

AIR

GAZ

WODA

GLIKOL

ZAWIESINY
ŒCIEKI

OLEJ

OLEJ



• Czujnik punktu rosy do osuszaczy membranowych
i adsorpcyjnych

• Dostêpny w dwóch zakresach:
o o-80...+20 C, -20...+50 C

• D³ugotrwa³a stabilnoœæ

• Obudowa ochronna IP 65

• Krótki czas reakcji

• Nieczu³y na kondensacjê
o• Dok³adnoœæ pomiaru: ±2 C

• Wyjœcie analogowe 4...20mA

• Szczelnoœæ do 350 bar (wersja specjalna)

Czujnik punktu 
rosy FA 410
lub FA 415

Standardowa 
komora 
pomiarowa

Miernik DS52

Czujnik punktu rosy FA 415 do monitoringu osuszaczy ziêbniczych:
o• Zakres pomiaru: C

• Wyjœcie analogowe 4...20mA

• Precyzja i d³ugotrwa³a stabilnoœæ

• Krótki czas reakcji

Alarm przeciwkondensacyjny FA 416:
o•  Zakres pomiaru: C

•  Wyjœcie przekaŸnikowe

•  Sygna³ alarmowy LED

•  Krótki czas reakcji

-20...+50

-20...+50

FA 415

FA 416

Czujnik punktu rosy FA 410

Czujnik punktu rosy FA 415 / FA 416

Dostêpne równie¿ w zestawie pomiarowym zawieraj¹cym:

• Cyfrowy miernik DS52

• Czujnik FA 410 lub FA 415

• Standardowa komora pomiarowa do 16 bar

• 5 m kabel po³¹czeniowy z wtyczk¹ M12

METRONIC SYSTEMS

wiêcej na: www.metronic.com.pl

 

35

Punkt rosy

AIR
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Punkt rosy

Czujnik punktu rosy FA 400
z wyœwietlaczem i alarmem

• Pomiar punktu rosy w trzech zakresach:
o o o-80...+20 C; -20...+50 C, -60...+30 C

• D³ugotrwa³a stabilnoœæ

• Krótki czas reakcji

• Szczelnoœæ do 350 bar (wersja specjalna)
o• Dok³adnoœæ pomiaru: ±2 C

• Zintegrowany wyœwietlacz graficzny

• Wyjœcie analogowe 4...20mA

• Mo¿liwoœæ ustawienia z klawiatury wartoœci progowej

• Dwie wersje: do osuszaczy adsorpcyjnych i ziêbniczych

• Szczelnoœæ do 350 bar (wersja specjalna)

Zestaw DP 300 zawiera:

• Miernik DP 300 do 50 bar z akumulatorem 

• Komorê pomiarow¹ do 16 bar

• Szczelny przewód teflonowy o d³ugoœci 1m obustronnie zakoñczony 
szybkoz³¹czem

• Zasilaczx24 VDC, 230 VAC do ³adowania akumulatora przy 
d³ugotrwa³ym u¿ytkowaniu

• Zestaw do regulacji i kalibracji

• Szybkoz³¹cze

• Suchy zbiornik do DP 300

• Przenoœn¹ walizkê

• P

• Dziêki wydajnemu, wbudowanemu akumulatorowi urz¹dzenie mo¿e 
pracowaæ nieprzerwanie do 15 godzin

• Brak kabli, szybkoœæ i ³atwoœæ w u¿yciu

• Mierzy temperaturê, wilgotnoœæ wzglêdn¹ lub punkt rosy
o• Du¿y zakres pomiaru do -80 C dla wszystkich osuszaczy 

(adsorpcyjnych, membranowych i ziêbniczych)

orêczne urz¹dzenie przenoœne do pomiaru punktu rosy

Przenoœny miernik punktu rosy 
DP 300
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Detektor nieszczelnoœci LD 300

•

• LD 300 wykrywa ultradŸwiêki 

•

•

Nieszczelnoœci s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn strat w systemach 
sprê¿onego powietrza. Sprê¿one powietrze jest energoch³onnym 
medium - redukcja jego wycieków pozwala zaoszczêdziæ energiê oraz 
zmniejszyæ ponoszone koszty.

 powsta³e w wyniku wycieku powietrza, 
a nastêpnie przetwarza je na czêstotliwoœci, które mo¿na 
zidentyfikowaæ przy u¿yciu wyciszonych s³uchawek.

W systemach bezciœnieniowych mo¿na zastosowaæ generator 
ultradŸwiêków - sygna³ przedostanie siê przez najmniejsze 
nieszczelnoœci.

Zintegrowany wskaŸnik laserowy pomaga w identyfikacji wycieku.

Zastosowanie:

• Wycieki w systemach sprê¿onego powietrza, instalacjach z gazem, 
par¹ i pró¿ni¹

• Test izolacji drzwi i okien

• Instalacje i urz¹dzenia ch³odnicze

Przed³u¿enie teleskopowe 
u³atwia wykrywanie nieszcze- 
lnoœci w rurach przebiegaj¹-
cych na wysokoœci nawet 6m.

Uchwyt LD 300
na teleskopie

Sonda z nak³adk¹ izoluje dŸwiêki 
otoczenia, a tym samym pozwala na 
precyzyjn¹ lokalizacjê wycieku.

Detektor nieszczelnoœci

Zestaw pomiarowy LD 300

• Detektor LD300
• Czujnik ultradŸwiêkowy
• Wyciszone s³uchawki
• Sonda izoluj¹ca dŸwiêki otoczenia z nak³adk¹
• Kabel do czujnika ultradŸwiêkowego
• £adowarka akumulatora
• Walizka

AIR

INNE
GAZY

N2

O2

CO2



METRONIC SYSTEMS

wiêcej na: www.metronic.com.pl

 

38

Przetworniki ciœnienia

TYP STANDARDOWY

TECHNOLOGIA CZUJNIKA

MATERIA£ CZUJNIKA

ZAKRES POMIAROWY [bar]

SYGNA£ WYJŒCIOWY

NAPIÊCIE ZASILANIA [VDC]

DOK£ADNOŒÆ (przy 25 )
- Przetw. ciœ.: NLH (BSL) %FS

°C

TEMP. OTOCZENIA [ ]°C

TEMP. MEDIUM [ ]°C

STOPIEÑ OCHRONY

PRZY£¥CZE ELEKTRYCZNE

PRZY£¥CZE CIŒNIENIOWE

MATERIA£ PRZY£¥CZA 
CIŒNIENIOWEGO

Budownictwo okrêtowe

Silniki

Kolej

Obrabiarki

Hydraulika

HVAC

Ch³odnictwo

Technologia procesowa

Sto³y pomiarowe

EX

NAT ... A
NAT ... V

NAH ... A NSL ...A
NAP ... A
EXNA ... A

Cienka warstwa 
na stali

Cienka warstwa 
na stali

Cienka warstwa 
na stali

Piezorezystancyjny

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

min. 0 ... 2,5
max. 0 ... 600

min. -0,6 ... 3,4
max. 4 ... 40

min. 0 ... 0,2
max. 0 ... 2,5

min. 0 ... 0,1
max. 0 ... 1000

4...20 mA
0 ...10 VDC

4...20 mA
0 ...10 VDC

4...20 mA 4...20 mA

24 24 24 24

±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,5

-25 ... 85

-25 ... 125

-40 ... 85

-40 ... 125

-40 ... 125

-40 ... 125

0 ... 70

0 ... 80

IP65 IP67 PI67 PI65

M12x1 M12x1 DIN 43650
Standard przemys³owy
DIN 43650-C 9,4mm

G 1/4 zewn. G 1/4 zewn. G 1/4 zewn. G 1/4 zewn.

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

ZASTOSOWANIE



Przetworniki ciœnienia

ECT ... A
ECT ... V

NAL ... A DCS ... AR
CMP ... M

Cienka warstwa 
na stali

Cienka warstwa 
na stali

Cienka warstwa 
na stali

Cienka warstwa 
na stali

Piezorezystancyjny

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Ceramika: Al2O2
Pierœcieñ O: Viton, CR

DIN 1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

min. 0 ... 2,5
max. 0 ... 600

min. 0 ... 0,1
max. 0 ... 25

min. -1 ... 9
max. 0 ... 400

min. 0 ... 2,5
max. 0 ... 600

min. 0 ... 4
max. 0 ... 600

4...20 mA4...20 mA
4...20 mA

przekaŸniki
Protokó³ CMPopen

DS301/DS404

2424 24 24 24

±0,2±0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2

-25 ... 80-5 ... 50

-25 ... 125-5 ... 50

-40 ... 85

-40 ... 125

-40 ... 80

-40 ... 125

-40 ... 85

-50 ... 125

IP65IP68 IP65 PI65 PI67

DIN 43650 M12x1 DIN 43650DIN 43650Kabel

G 1/4 zewn.Zamkniête
G 1/4 zewn.

7/16"-20 UNF m/f
G 1/4 zewn. G 1/4 zewn.

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)
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EPN ... A

4...20 mA
0 ...10 VDC
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Presostaty

 

TYP STANDARDOWY

TECHNOLOGIA
CZUJNIKA

MATERIA£ CZUJNIKA

ZAKRES POMIAROWY 
[bar]

SYGNA£ WYJŒCIOWY

DOK£ADNOŒÆ (25 )
-Przetw. ciœ.: NLH (BSL) 
%FS
-Prze³¹czniki ciœnienia:
ró¿nica prze³¹czania [bar]

°C

TEMP. OTOCZENIA [ ]°C

TEMP. MEDIUM [ ]°C

STOPIEÑ OCHRONY

PRZY£¥CZE
ELEKTRYCZNE

PRZY£¥CZE
CIŒNIENIOWE

MATERIA£ PRZY£¥CZA 
CIŒNIENIOWEGO

Budownictwo okrêtowe

Silniki

Kolej

Obrabiarki

Hydraulika

HVAC

Ch³odnictwo

Technologia procesowa

Sto³y pomiarowe

EX

PSTK ... PST / PST3 ... PSTM ...
P.....

EXP...  
PD ...

EXPD ...

T³ok Mieszek Membrana Mieszek
Mieszek

ciœnienie ró¿nicowe

DIN 1.4542
PTFE-uszczelniony

Br¹z
CuZn6

Viton

min. 1 ... 10
max. 40 ... 400

min. -0,6 ... 3,4
max. 4 ... 40

min. 1 ... 10
max. 10 ... 100

min. -0,9 ... 1,5
max. 4 ... 100

min. -0,6 ... 3,4
max. 1 ... 16

mikroprze³¹cznik
za³./wy³.

-25 ... 85

-25 ... 120

-25 ... 85

-25... 120

-25 ... 80

-25... 80

-25 ... 70 -20 ... 70

-40 ... 150 -40 ... 150

IP65 IP65 PI65 PI65 PI65

DIN 43650DIN 43650

G 1/4 wewn.
przy³¹cze ko³nierz., G 1/4 wewn. G 1/4 wewn.

Mosi¹dz
CuZn39Pb

DIN 1.4404
(AISI 316L)

ZASTOSOWANIE

Br¹z
CuZn6

Br¹z
CuZn6

mikroprze³¹cznik
za³./wy³.

mikroprze³¹cznik
za³./wy³.

mikroprze³¹cznik
za³./wy³.

mikroprze³¹cznik
za³./wy³.

min. 0,8 ... 2,4
max. 15 ... 50

min. 0,3
max. 1,6

min. 0,4 ... 1,7
max. 4 ... 16

min. 0,16
max. 0,4

min. 10,03
max. 1,5

DIN 43650 œruba zaciskowa œruba zaciskowa

G 1/4 wewn.
przy³¹cze ko³nierz.,

G 1/4 wewn.
przy³¹cze ko³nierz.,

Mosi¹dz
CuZn39Pb

Mosi¹dz
CuZn39Pb

Mosi¹dz
CuZn39Pb
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TYP STANDARDOWY

TECHNOLOGIA
CZUJNIKA

MATERIA£ CZUJNIKA

ZAKRES POMIAROWY 
[ ]°C

SYGNA£ WYJŒCIOWY

DOK£ADNOŒÆ (25 )
-Przetw. ciœ.: NLH (BSL) 
%FS
-Prze³¹czniki ciœnienia:
ró¿nica prze³¹czania [bar]

°C

TEMP. OTOCZENIA [ ]°C

TEMP. MEDIUM [ ]°C

STOPIEÑ OCHRONY

PRZY£¥CZE
ELEKTRYCZNE

D£UGOŒÆ KAPILARY

Budownictwo okrêtowe

Silniki

Kolej

Obrabiarki

Hydraulika

HVAC

Ch³odnictwo

Technologia procesowa

Sto³y pomiarowe

EX

ISP ...
ISPT ...

ISN ...
ISNT ...

IA ...
IAS ...

EXAS ...

A ...
AS ... 

M....
MS ...

F ...

Rurka
kapilarna

Cu

min. 5 ... 95
max. 40 ... 400

min. 20 ... 110
max. 40 ... 300

min. -30 ... 30
max. 0 ... 600

min. -45 ... 15
max. 0 ... 60

min. -30 ... 40
max. 70 ... 350

-5 ... 15

mikroprze³¹cznik
za³./wy³.

-30 ... 70

-

-30 ... 70

-

min. -30 ... 40
max. -30 ... 70

-

-15 ... 70

- - max. 140

IP65 IP65 PI65 PI54 PI54 PI42

ISP: 3
IPST: czujnik 
na obudowe

- 2 3 lub 6

ZASTOSOWANIE

min. 4
max. 5

min. 2
max. 2,5

0,7 ... 6
(nastawna)

min. 0,7 ... 10
max. 4 ... 40
(nastawna)

2

DIN 43650 œruba zaciskowa

-

0,7 ... 6
(nastawna)

min. -30 ... 40
max. -30 ... 70

<45  -30...50
>45 -30...85

°C:
°C: 

ISP: 3
IPST: czujnik 
na obudowe

Termostaty
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Rejestratory

Rejestrator MPI-8 / MPI-8/4

Rejestrator MPI-C / MPI-CN / MPI-CL

•

•

-

•

•

•

•

•

8 lub 4 wejœcia pomiarowe

Dostêpny w 3 wersjach:

MPI-8-T / MPI-8/4-T: 8 / 4 wejœæ temperaturowych RTD/TC/R

- MPI-8-P / MPI-8/4-P: 8 / 4 wejœæ pr¹dowych 4...20mA, mo¿liwoœæ 
zasilania pêtli pr¹dowych z przyrz¹du

- MPI-8-n / MPI-8/4-n: 8 / 4 wejœæ, n-wejœæ typu 4...20mA, pozosta³e 
typu RTD/TC/R, brak zasilania pêtli pr¹dowych z przyrz¹du

Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA

Zapis danych na karcie pamiêci SD/MMC

Funkcje alarmowo – steruj¹ce, 5 wyjœæ przekaŸnikowe

Porty RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP) - opcja

Program MPI-C-Raport do odczytu bie¿¹cych wyników na komputerze 
oraz do analizy wyników archiwalnych

•

•

•

•

•

•

•

•

16 lub 8 uniwersalnych  wejœæ pomiarowych

" Dostêpny w 3 wersjach:

- MPI-C: obudowa do zabudowy tablicowej

- MPI-CN: obudowa z mo¿liwoœci¹ zawieszenia

- MPI-CL: obudowa wolnostojaca

Wspó³praca z:

- czujnikami RTD, typu Pt100, Ni100 oraz ich wielokrotnoœciami

- czujnikami TC, typu J, L, K, T, U, N, B, R i S

- przetwornikami z wyjœciem rezystancyjnym w zakresie 0...5000W

- przetwornikami z wyjœciem w standardzie pêtli pr¹dowej 0/4...20mA

- przetwornikami z wyjœciem napiêciowym w zakresie -0,8...0,8 V

4 lub 2 wejœcia dwustanowe

16 kana³ów obliczeniowych

Funkcje alarmowo – steruj¹ce, 8 wyjœæ przekaŸnikowe

Wewnêtrzna pamiêæ 2GB

Porty RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP), USB

Program MPI-C-Raport do odczytu bie¿¹cych wyników na komputerze 
oraz do analizy wyników archiwalnych

MPI-C

MPI-CN

MPI-CL
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Rejestrator AR201

Rejestratory

Rejestrator AR200

• 2 uniwersalne wejœcia pomiarowe nie izolowane galwanicznie 
(RTD, TC, pr¹dowe, napiêciowe, rezystancyjne)

• Wejœcia analogowe pêtli pr¹dowej z zasilaniem z przyrz¹du

• 2 wyjœcia alarmowo-steruj¹ce 

• Rejestracja w wewnêtrznej pamiêci, na karcie pamiêci SD/MMC 
lub pamiêci USB

• Graficzny wyœwietlacz LCD monochromatyczny 
z podœwietleniem t³a

• Porty: RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (10-base-T, TCP/IP), USB

• Serwer www do wspó³pracy z dowoln¹ przegl¹dark¹

• Bezp³atne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub tekstowej 
zarejestrowanych pomiarów oraz do konfiguracji urz¹dzenia

• 1 uniwersalne wejœcie pomiarowe (RTD, TC, pr¹dowe, 
napiêciowe, rezystancyjne)

• Wbudowany zasilacz 24VDC do zasilania przetworników 
obiektowych

• 1 wyjœcie alarmowo-steruj¹ce 

• Rejestracja w wewnêtrznej pamiêci, na karcie pamiêci SD/MMC 
lub pamiêci USB

• Graficzny wyœwietlacz LED 7-segmentowy z regulacj¹ jasnoœci 
œwiecenia

• Porty: RS-485 (Modbus RTU), USB

• Bezp³atne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub tekstowej 
zarejestrowanych pomiarów oraz do konfiguracji urz¹dzenia
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Rejestratory

Rejestrator AR205 / AR206

Rejestrator AR233 / AR234

AR205

AR206

• 4 lub 8 uniwersalnych wejœæ pomiarowych nie izolowane 
galwanicznie (RTD, TC, pr¹dowe, napiêciowe, rezystancyjne)

• Wejœcia analogowe pêtli pr¹dowej z zasilaniem z przyrz¹du

• 4 wyjœcia alarmowo-steruj¹ce 

• Rejestracja w wewnêtrznej pamiêci, na karcie pamiêci SD/MMC 
lub pamiêci USB

• Graficzny wyœwietlacz LCD monochromatyczny 
z ró¿nokolorowym podœwietleniem t³a

• Porty: RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (10-base-T, TCP/IP), USB

• Serwer www do wspó³pracy z dowoln¹ przegl¹dark¹

• Bezp³atne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub tekstowej 
zarejestrowanych pomiarów oraz do konfiguracji urz¹dzenia

• 1 uniwersalne wejœcie pomiarowe (RTD, TC, analogowe)

• Obudowa do monta¿u naœciennego

• Zasilanie bateryjne z mo¿liwoœci¹ wymiany baterii 

• Rejestracja w wewnêtrznej pamiêci, na karcie pamiêci SD/MMC 
lub pamiêci USB

• Porty: RS-485 (Modbus RTU), USB

• Wyœwietlacz LCD (tylko AR234)

• Bezp³atne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub tekstowej 
zarejestrowanych pomiarów oraz do konfiguracji urz¹dzenia

AR233

AR234
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Miernik uniwersalny AR517

Miernik temperatury AR507

• 1 programowalne wejœcie pomiarowe: termorezystancyjne Pt100 
lub termoparowe J, K, S

• Elektroniczna kompensacja temperatury zimnych koñców 
termopar

• Odczyt cyfrowy LED - 4 cyfry

• Filtracja cyfrowa poprzez programowalne ca³kowanie 

• Wysoka dok³adnoœæ i odpornoœæ na zak³ócenia 
w œrodowisku przemys³owym

• 1 uniwersalne wejœcia pomiarowe z pamiêci¹ maksimum-minimum 
wielkoœci mierzonej oraz funkcj¹ zdalnego wyœwietlania danych

• Programowalne wejœcie cyfrowe do zmiany trybu pracy miernika

• Wyjœcie analogowe 0/4...20 mA lub 0/2...10 V

• Wbudowany zasilacz 24 VDC

• Interfejs RS485 (protokó³ Modbus RTU)

• Odczyt cyfrowy LED z programowalnym kolorem i jasnoœci¹ 
œwiecenia

• Oprogramowanie oraz programator umo¿liwiaj¹cy podgl¹d wartoœci 
mierzonej i szybk¹ konfiguracjê pojedynczych lub gotowych 
zestawów parametrów zapisanych wczeœniej na komputerze w celu 
ponownego wykorzystania

Mierniki
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UMG 604

•  Zakres: napiêcie:50...300VAC (L-N, AC, bez VT), 87...520V AC (L-L, 
AC, bez VT), pr¹d: 0.001...7,5A

•  Wejœcia: 2 wejœcia cyfrowe, 1 wejœcie temperaturowe

•  Wyjœcia: 2 wyjœcia cyfrowe

•  Interfejs: Ethernet, Profibus, RS485, RS232

•  Komunikacja: Profibus, Modbus, TCP/IP, BACnet, HTTP, FTP, SNTP, 
TFTP, SMTP, DHCP

•  Pamiêæ: 16/128 MB

UMG 508

• Wielofunkcyjny analizator mocy

•  Zakres: napiêcie: 10...600V rms (L-N, AC, bez VT), 18...1000V rms (L-
L, AC, bez VT), pr¹d: 0.005...6A

• Obszerne funkcje pomiarowe, (takie jak monitorowanie krótkich 
przerw podczas pracy, stanów nieustalonych, harmonicznych do 40-
ego rzêdu) s¹ unikalne w tym przedziale cenowym

•  Wejœcia: 8 wejœæ cyfrowych

•  Wyjœcia: 5 wyjœæ cyfrowych

• Kolorowy wyœwietlacz graficzny

•  Interfejs: Ethernet, Profibus/RS485 (DSUB - 9)

•  Komunikacja: Profibus, Modbus, TCP/IP, BACnet, HTTP, FTP, SNMP, 
TFTP, NTP, SMTP, DHCP

•  Dok³adnoœæ: Energia ( klasa 0.2), pr¹d (0.2%), napiêcie: (0.1%)

•  Pamiêæ: 256 MB Flash i 16 MB RAM

UMG 508

•  Zwarta konstrukcja (96x96mm)

• pomiar harmonicznych pr¹dów i napiêæ

• Generator wartoœci pomiarowych dla systemów zarz¹dzania 
budynkami oraz PLC

• Zakres: Napiêcie w L-N (50...300V), L-L (87...520 V), pr¹d 0.01...6A 
(18A pr¹d obliczony w N)

•  Interfejs: RS232, RS485

•  Komunikacja: Modbus RTU, Profibus DPVO, M-bus

•  Dok³adnoœæ: klasa 1, pr¹d (0,5%), napiêcie (0,5%)

•  Wejœcia: 2 wejœcia cyfrowe

•  Pamiêæ: 512 KB

PR¥D
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Analizator EM24 DIN 

• Cyfrowy miernik energii elektrycznej 1-/3-fazowe

• Miernik z licznikiem mechanicznym do pomiaru energii elektrycznej 
w obwodach 2 i 3 fazowych dla napiêæ miêdzyfazowych i fazowych 
oraz pr¹dów w obwodzie do 90 A

• Pe³na analiza zmiennych

• Analizator i przetwornik mocy

• Pomiar parametrów AC oraz gazu i wody

• Pomiar bezpoœredni du¿ych pr¹dów

• Wyjœcie impulsowe, alarmowe

• Komunikacja: RS 485/232

• Pomiar poprzez przekszta³tniki

• Wejœcie cyfrowe

Zastosowanie:

Do pomiaru napiêæ, pr¹dów, mocy czynnej, biernej, kilowatogodzin a 
tak¿e wody i gazu

Analizator EM23 DIN

•

•

•

•

•

•

Cyfrowy miernik energii elektrycznej 1-/3-fazowe

Miernik z licznikiem mechanicznym do pomiaru energii elektrycznej 
w obwodach 2 i 3 fazowych dla napiêæ miêdzyfazowych i fazowych 
oraz pr¹dów w obwodzie do 90 A

Analizator i przetwornik mocy

Zastosowanie: Pomiar parametrów AC

Pomiar bezpoœredni du¿ych pr¹dów

Wyjœcie impulsowe

Zastosowanie:

Do pomiaru napiêæ, pr¹dów, mocy czynnej, biernej, kilowatogodzin

Analizatory sieci

PR¥D

PR¥D
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Licznik LE-01M

• Jednofazowy licznik do pomiaru bezpoœredniego

• Odczytane wartoœci rejestrów po przeliczeniu do postaci dziesiêtnej 
daj¹ wynik kWh zgodny ze wskazaniami na wyœwietlaczu wskaŸnika.

• Napiêcie odniesienia: 230V AC +/-30%

• Pr¹d bazowy: 10A; pr¹d maksymalny: 100A

• Komunikacja: RS-485 (MODBUS RTU)

• Temperatura pracy: -22...55°C

• Monta¿: na szynie TH-35

• LE serii M s³u¿¹ do wskazañ i rejestracji pobranej energii elektrycznej z 
mo¿liwoœci¹ odczytu rejestrów grupy wskaŸników poprzez 
przewodow¹ sieæ standardu RS-485.

Licznik LE-03M

• Trójfazowy licznik  do pomiaru bezpoœredniego

• Odczytane wartoœci rejestrów po przeliczeniu do postaci dziesiêtnej 
daj¹ wynik kWh zgodny ze wskazaniami na wyœwietlaczu wskaŸnika.

• Napiêcie odniesienia: 3 x 230/400V+N

• Pr¹d bazowy: 3 x 10A; pr¹d maksymalny: 3 x 100A

• Komunikacja: RS-485 (MODBUS RTU)

• Temperatura pracy:-22...55°C

• Monta¿: na szynie TH-35

• LE serii M s³u¿¹ do wskazañ i rejestracji pobranej energii elektrycznej z 
mo¿liwoœci¹ odczytu rejestrów grupy wskaŸników poprzez 
przewodow¹ sieæ standardu RS-485. 

Licznik LE-03M CT

• Trójfazowy licznik do wspó³pracy z przek³adnikami pr¹dowymi

• Odczytane wartoœci rejestrów po przeliczeniu do postaci dziesiêtnej 
daj¹ wynik kWh zgodny ze wskazaniami na wyœwietlaczu wskaŸnika.

• Napiêcie odniesienia: 3 x 230/400V+N

• Pr¹d bazowy: 3 x 1,5A; pr¹d maksymalny: 3 x 5A

• Komunikacja: RS-485 (MODBUS RTU)

• Temperatura pracy:-22...55°C

• Monta¿: na szynie TH-35

• LE serii M s³u¿¹ do wskazañ i rejestracji pobranej energii elektrycznej z 
mo¿liwoœci¹ odczytu rejestrów grupy wskaŸników poprzez 
przewodow¹ sieæ standardu RS-485.

PR¥D
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Mierniki / liczniki energii elektrycznej

Licznik EM21 72D

• Zakres pomiaru napiêcia: 3x230/400V; 3x57,5/100V; 3x100V

• Zakres pomiaru pr¹du:: 5(6) A

• Komunikacja: port RS-485, protokó³ Modbus RTU

• Dok³adnoœæ: Klasa B (MID) - dla energii czynnej, Klasa 2 - dla energii 
biernej

•  Temperatura pracy:-25...55°C

Licznik EM33 DIN

Miernik Sentron PAC3100

PR¥D

PR¥D

PR¥D

• Trójfazowy licznik  do pomiaru bezpoœredniego

• Odczytane wartoœci rejestrów po przeliczeniu do postaci dziesiêtnej 
daj¹ wynik kWh zgodny ze wskazaniami na wyœwietlaczu wskaŸnika.

• Napiêcie odniesienia: 3 x 230/400V+N

• Pr¹d bazowy: 3 x 10A; pr¹d maksymalny: 3 x 100A

• Komunikacja: RS-485 (MODBUS RTU)

• Temperatura pracy:-22...55°C

• Monta¿: na szynie TH-35

• LE serii M s³u¿¹ do wskazañ i rejestracji pobranej energii elektrycznej z 
mo¿liwoœci¹ odczytu rejestrów grupy wskaŸników poprzez 
przewodow¹ sieæ standardu RS-485. 

• Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci

• Zwarta konstrukcja, szybki monta¿ – na wspornikach z zatrzaskami

• Pomiar ponad 30 wielkoœci elektrycznych w uk³adach sieci TN, TT, IT

• Du¿y, podœwietlany wyœwietlacz graficzny LCD

• Prosta obs³uga – intuicyjne menu, teksty wyœwietlane w wielu jêzykach

•  Zakres pomiarowy: 277 V przewodowo, 480 fazowo

• Komunikacja RS485 (MODBUS RTU)

•  Wejœcia: 2 cyfrowe z wewnêtrznym zasilaniem

•  Wyjœcia: 2 cyfrowe, programowalne jako wyjœcie impulsów energii

• Wysoki stopieñ ochrony IP65

METRONIC SYSTEMS
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Licznik DME D300 T2 / DME D310 T2

Miernik DMK22 / DMK52

• Licznik energii elektrycznej, 3-fazowy z przewodem neutralnym,z 
wielofunkcyjny wyœwietlaczem LCD

• DME D300 T2 - bez mo¿liwoœci rozbudowy 
DME D310 T2 - z mo¿liwoœci¹ rozbudowy 

• znamionowe napiêcie zasilania: 220-240VAC

• pod³¹czenie bezpoœrednie do 63A, tylko w DME D300 T2

• pod³¹czenie przez przek³adnik CT /5A, tylko w DME D310 T2

• pomiar 30 parametrów elektrycznych

• dok³adnoœæ pomiaru energii czynnej: klasa 1; klasa B 

• dok³adnoœæ pomiaru energii biernej: klasa 2

• migaj¹ca dioda LED do sygnalizacji poboru

• pomiar czêœciowy energii czynnej

• 1 programowalne wejœcie cyfrowe

• 2 programowalne wyjœcia statyczne

• optycznie izolowany port do pod³¹czenia modu³ów rozszerzeñ z serii 
EXM10..., tylko w DME 310 T2

• obudowa modu³owa DIN 43880, 4 modu³y

• Mierniki DMK 2... dostêpne s¹ w obudowie do monta¿u tablicowego 
(96x96mm).

• Mierniki DMK 5... dostêpne s¹ w obudowie modu³owej (szerokoœæ 6 
modu³ów)

• Funkcje wartoœci maksymalnych i minimalnych do odczytu i 
rejestracji chwilowych wartoœci napiêæ, pr¹dów i mocy

• Pod³¹czanie uk³adu pomiaru pr¹du w konfiguracji Aarona tylko przez 
dwa przek³adniki pr¹dowe

• Pod³¹czanie w uk³adach jednofazowych, dwufazowych i 
trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez

• Zakres pomiaru napiêcia: 60-830VAC (miêdzyfazowe), 30-480VAC 
(fazowe)

• Zakres pomiaru pr¹du: 0,05 - 6A (tylko przez przek³adniki pr¹dowe)

• Dok³adnoœæ: napiêcie (klasa 0,5 +/-0,35% pe³nej skali), pr¹d: (klasa 
0,5 +/- 0,5% pe³nej skali)

• Dok³adnoœæ pomiaru energii czynnej: klasa 2

• Port: RS-485

• Stopieñ ochrony: IP 54 (DMK 2...) / IP 42 (DMK 5...) od przodu, IP 
20 na zaciskach

DME D300 T2

DME D310 T2

DMK22

DMK52

Mierniki / liczniki energii elektrycznej

PR¥D
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CONV 485 USB

CONV 485 USB I

Konwertery
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Bezprzewodowa transmisja danych
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NPort W2150A/W2250A

JET-WAVE-2400 / JET-WAVE-2600

Modu³ GSM 

2450

2410 2610 / 2620 / 
2640

PR¥D

PR¥D
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JET-WAVE-2400 - transmisja bezprzewodowa w paœmie 2,4 GHz

• Maksymalny zasiêg komunikacji: 1-7 km (w zale¿noœci od modelu)

• Konfiguracja z poziomu strony www

• Tryby pracy: Router, Base Station, CPE, P2P, P2MP; Wireless Bridge, 
Access Point, Client Mode, Repeater Mode

• Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2

JET-WAVE-2600 - transmisja bezprzewodowa w paœmie 5,4 GHz

• Maksymalny zasiêg komunikacji: 20 km

• Konfiguracja z poziomu strony www lub bezp³atne oprogramowanie

• Tryby pracy: Base Station, CPE, Relay, P2P, P2MP

• Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2

Modu³ GSM wysy³a wiadomoœci SMS z informacjami na temat wartoœci 
chwilowych, stanów liczników oraz informacji o wyst¹pieniu alarmu w 
urz¹dzeniu, z którym wspó³pracuje.

• Przesy³anie informacji o wyst¹pieniu alarmu.

• Wysy³anie raportów z wartoœciami chwilowymi oraz licznikami.

• Raport wysy³any na ¿¹danie lub raz na dzieñ/tydzieñ/miesi¹c 
(maksymalnie do 3 ró¿nych numerów).

• Port RS485 do pod³¹czenia z urz¹dzeniami.

• Wspó³praca z przyrz¹dami: MPI-C, MPI-CN, MPI-CL, MPI-D, MPI-DN, 
FP-3011, FP-3011N, FP-3021, FP-3021N, FP-3031, FP-3031N.

• Obudowa umo¿liwia monta¿ na listwie TS35.

• Bezprzewodowy serwer portów szeregowych RS232/422/485, IEE 
802.11a/b/g. Umo¿liwia pod³¹czenie ka¿dego urz¹dzenia z 
interfejsem szeregowym do komputera poprzez siec bezprzewodow¹.

• Maksymalna prêdkoœæ transmisji dla RS232/422/485-921,6 kbps

• Konfiguracja poprzez stronê web, przez Ethernet lub WLAN

• Szyfrowana zdalna konfiguracja WEP, WPA, WPA2

• Szybki roaming bezprzewodowy: 500ms

• Bufor danych portu szeregowego w przypadku utracenia komunikacji

• Podwójne z³¹cze zasilania (1 x wtyczkowe, 1 x terminal œrubowy)

• Temp. pracy -40...+75 oC dla modeli ‚T



Seria ioLogik E1200
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2 modu³u na 
szynie TS-35

Modu³ M-2MB

• Dwukana³owy modu³ wejœæ przeznaczony do konwersji sygna³ów 
analogowych na wartoœci cyfrowe dostêpne w standardzie RS485 / 
Modbus RTU.

• 2 kana³y pomiarowe (RTD, termoelementy, 0/4-20mA, pomiar liniowy 
napiêcia, pomiar rezystancji)

• Separacja galwaniczna portu RS485

•  Dedykowane oprogramowanie do konfiguracji przyrz¹du z komputera

• Kompensacja temperatury zimnych koñców wewnêtrznym czujnikiem 
temperatury

• Sygnalizacja zasilania urz¹dzenia diod¹ LED

• Zasilanie modu³u 24V AC/DC, monta¿ na szynie TS-35 

Modu³ SIAi-8

• Seria przemys³owych I/O ioLogik E1200 posiada wbudowany dwu 
portowy switch Ethernet, który pozwala na przep³yw danych miêdzy 
sieciami lokalnymi lub na ³añcuchowe pod³¹czenie kolejnego modu³u.

• ioLogik E1210 - 2 portowy switch Ethernet, 16 wejœæ cyfrowych

• ioLogik E1211 - 2 portowy switch Ethernet, 16 wyjœæ cyfrowych

• ioLogik E1212 - 2 portowy switch Ethernet, 8 wejœæ i 8 wyjœæ cyfrowych

• ioLogik E1214 - 2 portowy switch Ethernet, 6 wejœæ cyfrowych i 6 wyjœæ 
przekaŸnika

• ioLogik E1240 - 2 portowy switch Ethernet, 8 wejœæ analogowych

• ioLogik E1241 - 2 portowy switch Ethernet, 4 wyjœcia analogowe

• ioLogik E1242 - 2 portowy switch Ethernet, 4 wejœcia analogowe, 
4 wejœcia cyfrowe, 4 konfigurowalne wejœcia/wyjœcia

• ioLogik E1260 - 2 portowy switch Ethernet, 6 wejœæ RTD

• ioLogik E1262 - 2 portowy switch Ethernet, 8 wejœæ termopar

• Modu³ SIAi-8 umo¿liwia pomiar wartoœci 8 wejœæ analogowych za 
poœrednictwem z³¹cza RS-485. 

• Wejœcia SIAi-8P: pr¹dowe 0-20 mA; 4-20 mA

  SIAi-8N: napiêciowe 0-10 V; 2-10 V; 0-5 V; 1-5 V

• Separacja galwaniczna wszystkich 8 wejœæ napiêciowych od zasilania 
modu³u i sygna³ów interfejsu RS-485

• Interfejs komunikacyjny RS-485 / Modbus RTU

• Zasilanie typ. 24V DC, stopieñ ochrony IP 20, monta¿ na szynie TS-35

• Maksymalna iloœæ modu³ów w jednej sieci max. 128

• Pamiêæ danych nieulotna typu EEPROM

Koncentratory danych
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Nasza oferta obejmuje równie¿ prawid³owy dobór oraz 
dostawê uzupe³niaj¹cej aparatury pomiarowej i osprzêtu 
monta¿owego:

• przetworniki ró¿nicy ciœnieñ

• przetworniki ciœnienia

• manometry

• presostaty

• czujniki temperatury
     - g³owicowe
     - kablowe

• przetworniki temperatury
     - g³owicowe
     - listwowe

• termostaty

• przetworniki wilgotnoœci

• higrostaty

• przep³ywomierze innych typów / do innych mediów

• stabilizatory przep³ywu

• ko³nierze z uszczelkami i œrubami

• króæce monta¿owe

• zawory
     - kulowe
     - manometryczne
     - trójdrogowe
     - piêciodrogowe

• rurki pêtlicowe

• naczynia kondensacyjne

• zasilacze pr¹du sta³ego

• transformatory

• konwertery

• modu³y telemetryczne

• wskaŸniki

• rejestratory

• regulatory

Wykonujemy równie¿ szafki pomiarowe z niezbêdnym 
osprzêtem oraz projektem.
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Aparatura uzupe³niaj¹ca
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