Firma Metronic Systems specjalizuje się w wykonywaniu
kompleksowych systemów pomiaru zużycia energii elektrycznej
i mediów energetycznych: sprężonego powietrza, pary, wody
i gazów technicznych. Nasza wiedza poparta jest 20-letnim
doświadczeniem w projektowaniu i realizacji układów
pomiarowych, gwarantując właściwy dobór urządzeń i aparatury
kontrolno-pomiarowej. Wykonujemy instalacje pomiarowe
w szerokim zakresie poczynając od prostych jednostkowych
pomiarów przepływu do kompleksowych systemów
pomiarowych.

Nasza oferta obejmuje
- konsultacje techniczne
- inwentaryzację istniejącej sieci rozpływu mediów
- projekty wraz z dokumentacją powykonawczą systemów pomiarowych
- dobór i dostawy kompletnych zestawów aparatury optymalnej dla danej
instalacji przesyłowej
- montaż instalacyjny i elektryczny układu pomiarowego na obiekcie
- uruchomienie zainstalowanego zestawu na obiekcie inwestora
- wykonanie systemu wizualizacji i archiwizacji rejestrowanych pomiarów
lub włączenie ich do istniejącego systemu zakładowego

A. Systemy pomiarowe
1. Znaczenie pomiarów w kontroli kosztów sprê¿onego powietrza
2. Pomiary przep³ywomierzami masowymi
3. Pomiary objêtoœciowe bez korekcji gaz ziemny, biogaz
4. Pomiary objêtoœciowe z kompensacj¹ od ciœnienia i temperatury
5. Pomiary elementem spiêtrzaj¹cym
6. Przeliczniki skompensowanego przep³ywu gazów z rejestracj¹
7. Dwukierunkowy pomiar przep³ywu
8. Przenoœne pomiary sprê¿onego powietrza
9. System monitorowania i archiwizacji danych pomiarowych

B. Katalog aparatury
Przep³ywomierze termiczne
1. Przep³ywomierz VA 420
2. Przep³ywomierz VA 400
3. WskaŸnik kierunku przep³ywu VA 409
4. Przep³ywomierz t-mass 65F / 65I
5. Przep³ywomierz t-mass A/B 150
6. Przep³ywomierz FMT200-D
7. Przep³ywomierz FMT200-ECO2
8. Przep³ywomierz FMT400-VTS / -VTCS
9. Przep³ywomierz FMT500-IG
Przep³ywomierze wirowe
1. Przep³ywomierz Prowirl 72
2. Przep³ywomierz Rosemount 8800
3. Przep³ywomierz FS4000 Swirl
4. Przep³ywomierz DVH
5. Przep³ywomierz MV80
6. Przep³ywomierz MV82
7. Przep³ywomierz Sitrans FX
Przep³ywomierze do biogazu
1. Przep³ywomierz MZ
2. Przep³ywomierz TZ
Elementy spiêtrzaj¹ce
1. Zwê¿ka pomiarowa
2. Przep³ywomierz Annubar
Liczniki przep³ywu
1. Licznik FP-400
2. Modu³ wejœæ dwustanowych M-8D
3. Licznik MP-310
4. Licznik SPI-73
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Liczniki przep³ywu / dozowniki
1. Liczniki / dozowniki serii SP
2. Przetwornik dozuj¹cy ZED-D
Przeliczniki przep³ywu
1. Przeliczniki przep³ywu serii FP-30X1
Punkt rosy
1. Czujnik punktu rosy FA 410
2. Czujnik punktu rosy FA 415 / FA 416
3. Czujnik punktu rosy FA 400
4. Przenoœny miernik punktu rosy DP 300
Detektor nieszczelnoœci
1. Detektor nieszczelnoœci LD 300
Aparatura uzupe³niaj¹ca
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Systemy pomiarowe
1. Znaczenie pomiarów w obni¿eniu kosztów sprê¿onego powietrza
W 2011 roku zosta³ opublikowany najnowszy standard zarz¹dzania energi¹ ISO 50001,
który jest uzupe³nieniem istniej¹cego ju¿ ISO 9001 jakoœci zarz¹dzania oraz ISO 14001
dotycz¹cego ochrony œrodowiska.
Standard ten porusza bardzo istotne zagadnienia maj¹ce na celu wspomaganie
oszczêdzaniem energii efektywnymi i jednoczeœnie wiarygodnymi metodami.
Wiedza na temat efektywnoœci wykorzystania energii powinna byæ kluczowym zagadnieniem
dla procesu przesy³u sprê¿onego powietrza.
Medium to jest drogie gdy¿ ok. 90% mocy elektrycznej zu¿ytej do wytworzenia i przesy³u
sprê¿onego powietrza jest tracona w postaci ciep³a.
Monitorowanie strat podczas wytwarzania i przesy³ania powietrza prowadzi do du¿ej obni¿ki
kosztów energii przy niewielkich wydatkach inwestycyjnych.
Zwrócenie uwagi na konsumpcjê sprê¿onego powietrza jest istotnym elementem dba³oœci
o efektywnoœæ gospodarki energetycznej. 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
Wspó³czesna technika pomiarowa u³atwia monitorowanie i nadzorowanie systemów sprê¿onego
powietrza.
Pomiary te 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.
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Systemy pomiarowe
2. Pomiary przep³ywomierzami masowymi
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 uk³adu opartego na przep³ywomierzach
masowych
- 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

Przyk³adowy uk³ad pomiarowy
Zestaw pomiarowy:
- przep³ywomierz masowy lub objêtoœciowy bez korekty
- licznik przep³ywu FP-400
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PRZEP£YWOMIERZ
TERMICZNY MASOWY

Schemat systemu pomiarowego masowego przep³ywu gazu

3. 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.
Do pomiaru przep³ywu gazu ziemnego wprowadzone zosta³y ekonomiczne przep³ywomierze
wirnikowe typu quantometr nie wymagaj¹ce stosowania korektora pomiaru przep³ywu.
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4. Pomiary objêtoœciowe z kompensacj¹ od ciœnienia
i temperatury
Wiêkszoœæ przep³ywomierzy mierzy prêdkoœæ liniow¹ przep³ywaj¹cego gazu w ruroci¹gu
przeliczan¹ na jego objêtoœæ (po przemno¿eniu przez powierzchniê przekroju wewnêtrznego).
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.

Pomiar objêtoœciowy przep³ywomierzem wirowym
Zalecamy uk³ad pomiarowy z wykorzystaniem przep³ywomierza wirowego typu Vortex. Zasada
dzia³ania polega na sztucznym wytwarzaniu wirów w strudze przep³ywaj¹cego medium i pomiarze
czêstotliwoœci ich powstawania. Przep³ywomierze te cechuj¹ siê wysok¹ dok³adnoœci¹ pomiaru (dla
gazów 1%) oraz trwa³oœci¹. Mog¹ byæ stosowane dla ró¿nych mediów równie¿ tych zanieczyszczonych (np. zaolejone, wilgotne powietrze).
Zestaw pomiarowy sk³ada siê z:
przep³ywomierza Vortex, czujnika ciœnienia, czujnik temperatury i przelicznik przep³ywu
Zalety rozwi¹zania:
- wysoka dok³adnoœæ pomiaru niezmienna w czasie
- szeroki zakres pomiarowy
- ma³e straty ciœnienia
- wysoka trwa³oœæ
- niewra¿liwoœæ na zanieczyszczenia
Wady:
- ograniczony dolny zakres pomiarowy,
poni¿ej którego nie powstaj¹ wiry brak pomiaru
Przep³ywomierz wirowy

Przyk³adowy uk³ad skompensowanego pomiaru przep³ywu gazu

RS-485

Kana³ 1

Ethernet

Kana³ 2

Kana³ 3

Uk³ad
pomiarowy nr3

Schemat systemu skompensowanego pomiaru przep³ywu gazu (z korekcj¹ od ciœnienia i temperatury)
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5. Pomiary elementem spiêtrzaj¹cym
W tej grupie wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje pomiarów przep³ywu:
5.1. pomiar zwê¿kowy
5.2. pomiar rurk¹ spiêtrzaj¹c¹
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.

5.1. Pomiar zwê¿kowy
Sk³ad zestawu pomiarowego:
- element spiêtrzaj¹cy (kryza, zwê¿ka)
- przetwornik ró¿nicy ciœnieñ z blokiem zaworowym
- czujnik ciœnienia
- czujnik temperatury
- przelicznik przep³ywu
Zalety rozwi¹zania:
- stosunkowo niski koszt zestawu
Wady:
- ma³a zakresowoœæ
- powoduje straty ciœnienia
- wra¿liwy na zanieczyszczenia medium
- koniecznoœæ okresowego czyszczenia uk³adu

Kryzy i zwê¿ki pomiarowe

5.2. Pomiar za pomoc¹ rurki spiêtrzaj¹cej
Jest to metoda pomiaru podobna do poprzedniej.
G³ówn¹ jej zalet¹ jest to, i¿ za jej pomoc¹ mo¿na
mierzyæ przep³ywy na ruroci¹gach o du¿ych
œrednicach gdzie za³o¿enie kryzy lub innego
elementu by³oby k³opotliwe i drogie ze wzglêdu na
wielkoœæ i masê urz¹dzenia.
G³ównym elementem uk³adu jest podwójna rurka
spiêtrzaj¹ca z otworami skierowanymi w osi
ruroci¹gu wpuszczana poprzez króciec.
Pozosta³e elementy zestawu s¹ identyczne
i obejmuj¹: przetwornik ró¿nicy ciœnieñ, czujnik
ciœnienia, czujnik temperatury i przelicznik
przep³ywu.

METRONIC SYSTEMS
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

Systemy pomiarowe
6. Przeliczniki skompensowanego przep³ywu gazów
z rejestracj¹ parametrów
Integraln¹ czêœci¹ uk³adu do skompensowanego pomiaru przep³ywu jest przelicznik. Oferowany
wielokana³owy przelicznik nowej generacji FP-3031, ma mo¿liwoœæ rozliczania do trzech pe³nych
uk³adów pomiarowych, co znacznie zmniejsza koszt ca³ej inwestycji. Istnieje równie¿ wersja dla
jednego uk³adu - po ni¿szej cenie.

Szafka pomiarowa
Przelicznik FP-3031 oferujemy w wersji naœciennej lub tablicowej umieszczonej w prefabrykowanej
przez nas szafce pomiarowej. Dostarczona szafka pomiarowa wyposa¿ona jest
w ZAPROGRAMOWANY przelicznik do projektowanego uk³adu pomiarowego, zasilacz, osprzêt
monta¿owy oraz schemat obwodowy do w³aœciwego pod³¹czenia przetworników.

Szafka pomiarowa

7. Dwukierunkowy pomiar przep³ywu
Szafka pomiarowa ze wskazaniem jednokierunkowego
Przy u¿yciu tylko jednego przepywomierza VA 400 lub VA 420 i wykrywacza
kierunku VA 409 po³¹czonych z licznikiem przepywu 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
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Systemy pomiarowe

Szafka pomiarowa ze wskazaniem dwukierunkowego przep³ywu
Dla precyzyjnego pomiaru w dwóch kierunkach potrzebna jest szafka pomiarowa Metronic
Systems z licznikiem przep³ywu oraz dwa przepywomierze VA400 lub VA420 i wykrywacz kierunku
VA 409. Ka¿de z wejœæ mierzy przep³yw wy³¹cznie w jednym kierunku. Czujnik kierunku
umieszczony jest pomiêdzy przepywomierzami aby unikn¹æ turbulencji.
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

8. Przenoœne pomiary sprê¿onego powietrza
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
Dany 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:
· rejestratorem FP-400
· panelem z gniazdami do pod³¹czenia przewodów
- zestaw kabli
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Systemy pomiarowe

Przenoœny zestaw pomiarowy sprê¿onego powietrza

Technika pomiaru
By móc dokonywaæ przenoœnych pomiarów nale¿y w tym celu odpowiednio przygotowaæ instalacjê,
czyli w planowanych 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.

Sposób przygotowania instalacji do pomiaru
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Systemy pomiarowe
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 dwa rodzaje danych:
- chwilowe wartoœci pomiarów wielkoœci fizycznych strumieñ przep³ywu gazu
- liczniki (sumatory) dla wielkoœci przep³ywowych.
Rejestrator zapisuje wartoœci przep³ywu na karcie pamiêci SD z wybran¹ wczeœniej czêstotliwoœci¹
zapisu.

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 przep³ywomierza.
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.
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Pomiar przep³ywomierzem zanurzeniowym

Systemy pomiarowe
System monitorowania i archiwizacji danych pomiarowych
Niejednokrotnie istnieje potrzeba przedstawienia wskazañ uk³adu pomiarowego w nadrzêdnym
systemie wizualizacji i archiwizacji danych. Wizualizacja ma za zadanie u³atwiæ nadzór nad
parametrami technologicznymi i skróciæ maksymalnie czas reakcji s³u¿b utrzymania ruchu.
Archiwizacja danych pomiarowych umo¿liwia przeprowadzanie analiz zu¿ycia mediów oraz ³atwego
i szybkiego tworzenia raportów.

Wykonujemy kompleksowe us³ugi w zakresie:
Wizualizacji

Pomiarów

Archiwizacji

Jakie korzyœci oferujemy?
Monitoring on-line zu¿ycia mediów i energii
· Wyznaczenie jednostkowego kosztu energii i mediów na produkt
· Wyznaczenie kosztów zu¿ycia mediów w zestawieniu na maszyny/wydzia³y
· Okreœlenie potrzeb energetycznych poszczególnych etapów produkcji
· Wyznaczenie kosztów rozruchu, pracy ci¹g³ej i biegu ja³owego (straty)
· Okreœlenie czasu pracy i przestojów urz¹dzeñ
· Porównanie wydajnoœci pracy linii technologicznej na poszczególnych zmianach
· Mo¿liwoœæ wykrycia wzrostu zu¿ycia mediów przez maszyny zwi¹zanego z nieszczelnoœci¹ lub awariami
· Identyfikacja najbardziej energoch³onnych urz¹dzeñ, wyznaczenie ró¿nic w kosztach, generowanych strat
· Ustalenie miejsc i wielkoœci strat wycieku mediów - szczególnie sprê¿onego powietrza
· Obni¿enie kosztów przy sta³ej jakoœci produkcji
·

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia
jest wzrost rentownoœci i zysk
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Przyk³adowa architektura systemu
Stacje robocze
klient - InTouch,
pakiet biurowy
- wyœwietlanie danych
- raporty
- alarmy

Switch

Serwer
Historian
programy
komunikacyjne

Switch

Konwertery sygna³u na Ethernet
Aparatura
pomiarowa

Dlaczego nasze oprogramowanie?
· Szybkie wdro¿enie - mniejsze koszty
inwestycji

· Wprowadzanie zmian w konfiguracji
przez samych pracowników - znikome
koszty eksploatacji

· Du¿a popularnoœæ oprogramowania
wœród in¿ynierów - szybka nauka

· Brak koniecznoœci rêcznego odczytu
pomiarów - pracownicy mog¹ zaj¹æ siê
innymi obowi¹zkami

· Profesjonalne wsparcie techniczne ze
strony dystrybutora - firmy ASTOR
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Przep³ywomierze termiczne

Przep³ywomierz VA 420
powietrze, azot, tlen, CO2, podtlenek
azotu, argon

wyœwietlacz
obrotowy 180o

4...20mA wyjœcie dla
przep³ywu chwilowego

• £atwa i niedroga instalacja
• Dostêpny w dwóch wersjach:
gwintowanej i ko³nierzowej
• Przyrz¹d dostosowany do rur o œrednicach 1/4”...2”
• Swobodny wybór jednostek z klawiatury: m3/h, m3/min,
l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
• Licznik sprê¿onego powietrza w m3. Mo¿liwoœæ wyzerowania 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, CO2, podtlenek azotu, argon)
Znajduje zastosowanie przy przep³ywie sprê¿onego
powietrza, do pomiaru jego zu¿ycia oraz do analizy
nieszczelnoœci instalacji powietrznych, mobilnego pomiaru
sprê¿onego powietrza w konkretnych urz¹dzeniach (tylko
wersja z gwintem).

wyjœcie impulsowe dla
licznika przep³ywu

mo¿liwoœæ zdjêcia
urz¹dzenia

Wersja gwintowana

Wersja ko³nierzowa

Demonta¿ miernika bez koniecznoœci demontowania ca³ego profilu pomiarowego

Instalacja

Zdejmowanie

Czyszczenie

Ko³ek
ustalaj¹cy

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.
System stacjonarny
Dla systemów stacjonarnych dostêpne s¹ dwa wyjœcia do transmisji
danych:
- 4...20mA dla przep³ywu chwilowego
-wyjœcie impulsowe (separowane
galwanicznie) dla licznika przep³ywu
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System przenoœny
Za pomoc¹ szybkoz³¹czy przep³ywomierz mo¿na szybko zintegrowaæ
z rur¹ zasilaj¹c¹ maszyny.

Przep³ywomierze termiczne

Przep³ywomierz VA 400
powietrze, azot, tlen, CO2, hel, argon
• 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
dla m3/h, l/min, mo¿liwoœæ przeskalowania
• Wyjœcie impulsowe dla m3
• 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
• Wygrawerowana skala g³êbokoœci
• Mo¿liwoœæ wyboru gazu z poziomu oprogramowania
(powietrze, azot, tlen, CO2, hel, argon)

WskaŸnik kierunku przep³ywu VA 409
• WskaŸnik kierunku przep³ywu dla powietrza i gazów
• Umo¿liwia precyzyjny pomiar wp³ywaj¹cego i wyp³ywaj¹cego powietrza w zamkniêtych instalacjach
• Wykrywa ma³e zmiany <0.1m/s w standardowych
warunkach 20oC, 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
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Przep³ywomierze termiczne

Przep³ywomierz t-mass 65F / 65I
wysoka dok³adnoœæ
Bezpoœredni pomiar przep³ywu masowego gazów.
Informacja o temperaturze produktu dostêpna na wyjœciu przyrz¹du.

• Uniwersalne zastosowanie:

t-mass 65F

- 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
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, N2, CO2, He, O2)
• Detekcja wycieków
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t-mass 65I

Przep³ywomierze termiczne

Przep³ywomierz t-mass A/B 150
powietrze, azot, CO2, argon
• Bezpoœredni pomiar masy bez wprowadzania straty ciœnienia
w instalacji, nawet dla najmniejszych wartoœci przep³ywu.

t-mass A150

• Kalorymetryczna metoda pomiaru nie wymaga dodatkowego pomiaru
ciœnienia i temperatury.
• Informacja o temperaturze produktu dostêpna na wyjœciu przyrz¹du.
• £atwa i niedroga instalacja
• 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

t-mass B150
ZASTOSOWANIE:
Przep³ywomierz jest optymalnym rozwi¹zaniem do pomiaru
sprê¿onego powietrza, np. w systemach monitoringu mediów.
Dedykowany do pomiaru czterech standardowych gazów: powietrza,
CO2, argonu i azotu bez koniecznoœci rekalibracji.
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
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Przep³ywomierze termiczne

Przep³ywomierz FMT200-D
powietrze, azot, biogaz
Bezpoœredni pomiar masowy i standardowy pomiar objêtoœciowy
sprê¿onego powietrza, azotu i biogazu
• Pomiar niezale¿ny od ciœnienia i temperatury
• Dostêpny w wersjach
- ko³nierzowej DN25 ... DN80
- gwintowanej 1 ... 3"
• Dynamika 1:100
• Dok³adnoœæ pomiaru: do 1,5% wartoœci mierzonej, do 0,05% wartoœci
koñcowej
• Zakres temperatur: -25...150°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

Przep³ywomierz FMT200-ECO2
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
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Przep³ywomierze termiczne

Przep³ywomierz FMT400-VTS / -VTCS
Pomiar przep³ywu gazów i mieszanin gazów o znanym sk³adzie.
• Pomiar niezale¿ny od ciœnienia i temperatury
• Wykonanie:
- FMT400-VTS - in¿ynieria procesowa
Przy³¹cze: miêdzyko³nierzowe: DN 40...DN200
ko³nierzowe: DN25...DN80
króciec monta¿owy do wspawania dla kwadratowych
kana³ów lub dla œrednic > DN100 (4 ")
- FMT400-VTCS - przemys³ spo¿ywczego i napojów, pomiar
powietrza, N2, CO2, O2
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
• Dopuszczenia: ATEX

Przep³ywomierz FMT500-IG
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 wirowe

Przep³ywomierz Prowirl 72
• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
- 0,75% wartoœci mierzonej oraz zakresu maksymalnego (ciecze)
- 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 °C/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)
• Bezobs³ugowa praca, brak czêœci ruchomych, nie wymaga ustawiania
punktu zerowego

Przep³ywomierz Rosemount 8800

EMERSON
Process Managment

• Niezawodny - w ca³oœci spawany i niezapychaj¹cy siê czujnik.
• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru:
- ±0,65% wartoœci dla cieczy
- ±1% wartoœci dla gazów i pary

8800

8800 MultiVariable

8800 Reducer

8800

• Zakres temperatur: -200..+ 427°C
• Odporny na wibracje
• 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.
- MultiVariable - zawiera czujnik temperatury w mierniku. W wersji
z komputerem przep³ywu integracja przep³ywomierza z przetwornikiem ciœnienia do pe³nej kompensacji ciœnieniowej i temperaturowej
pary przegrzanej i ró¿nych gazów.
• Konstrukcja czujnika umo¿liwiaj¹ca jego wymianê bez koniecznoœci
roz³¹czania przy³¹czy procesowych.
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Przep³ywomierze wirowe

Przep³ywomierze 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:
- wersja ko³nierzowa: DN15...DN400
• 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
• FV4000 Vortex przep³ywomierz wirowy (odcinki proste: 15xDN przed
i 5xDN za przep³ywomierzem)

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)
• Wyjœcie: 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
czujnikiem temperatury i ciœnienia do pomiaru gazów, cieczy i pary.
-DVH-E - w 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
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Przep³ywomierze wirowe

Przep³ywomierz MV80
• Pomiar przep³ywu objêtoœciowego i 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 ±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°C
• Zakres prêdkoœci przep³ywu:
- dla cieczy: 0,3...9m/s
- dla gazów i pary: do 90m/s
• Zakresowoœæ: 30:1 prêdkoœci przep³ywu
• Dostêpny w wielu wersjach: pomiar objêtoœciowy oraz ró¿ne konfiguracje pomiarów: masowego, temperatury procesu, ciœnienia procesu,
ciœnienia zewnêtrznego, temperatury zewnêtrznej, pomiaru energii
pary
• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, HART, MODBUS, alarmowe
• Certyfikat ATEX

Przep³ywomierz MV82
• Pomiar przep³ywu objêtoœciowego i 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 ±0,3...1,5% w zale¿noœci od rodzaju medium
i mierzonej wielkoœci
• Dostosowany do rur o œrednicach: DN80...DN600
• Zakres prêdkoœci przep³ywu:
- dla cieczy: 0,3...9m/s
- dla gazów i pary: do 90m/s
• Zakresowoœæ: 30:1 prêdkoœci przep³ywu
• Dostêpny w wielu wersjach: pomiar objêtoœciowy oraz ró¿ne konfiguracje pomiarów: masowego, temperatury procesu, ciœnienia procesu,
ciœnienia zewnêtrznego, temperatury zewnêtrznej, pomiaru energii
pary
• Wyjœcia: 4...20mA, impulsowe, HART, MODBUS, alarmowe
• Certyfikat ATEX
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Przep³ywomierze wirowe

Przep³ywomierz SITRANS FX
pomiar objêtoœciowy, masowy, energii
wersja waflowa
• Kompaktowy przep³ywomierz wirowy z jednym lub dwoma
przetwornikami, przeznaczony do pomiaru cieczy, gazów pojedynczy przetwornik
z przetw. ciœnienia
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

wersja ko³nierzowa
pojedynczy przetwornik
z przetw. ciœnienia

• Bezobs³ugowa konstrukcja czujnika
• Minimalne spadki ciœnienia
• Dostêpny w wersjach:
- ko³nierzowej - DN15...DN300
- miêdzyko³nierzowej - DN15...DN100
• Dostêpny w wersjach:
wersja ko³nierzowa
- z pojedynczym przetwornikiem:
pojedynczy
przetwornik
standard - pomiar ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
standard
z przetwornikiem ciœnienia - skompensowany pomiar przep³ywu
gazów, pary i energii pary - zintegrowany czujnik temperatury
i ciœnienia
z przetwornikiem ciœnienia i zaworem odcinaj¹cym - zastosowanie zaworu odcinaj¹cego zabezpiecza czujnik ciœnienia podczas
wykonywania testów ciœnieniowych w instalacji oraz umo¿liwia jego
konserwacjê lub wymianê bez koniecznoœci przerywania procesu
- podwójnym przetwornikiem:
wersja ko³nierzowa
standard - prawdziwy redundantny system z dwoma niezale¿nymi
pojedynczy przetwornik
torami pomiarowymi. Dziêki temu klient otrzymuje podwójnie
z przetw. ciœnienia i
niezawodny i wiarygodny pomiar. Ten wariant jest optymalnie
zaworem odcinaj¹cym
dopasowany do pomiarów w instalacjach wieloproduktowych, gdzie
media przep³ywaj¹ kolejno po sobie. Dostêpny tylko w wersji
ko³nierzowej.
• Dok³adnoœæ: ±0,75...2,5% (w zale¿noœci od wersji i medium)
• Zakres temperatur: -40...240°C
• Wyjœcia:
- pr¹dowe: 4...20mA
- cyfrowe: HART
- impulsowe
• Standardowo 3-punktowy certyfikat kalibracji
• Dopuszczenia do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem:
ATEX, FM, US/C,
• Znajduje zastosowanie w przemyœle chemicznym, petrochemicznym,
rafineryjnym, spo¿ywczym, farmaceutycznym, gospodarce wodno-œciekowej, wydobyciu ropy i gazy oraz w energetyce.
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wersja ko³nierzowa
podwójny przetwornik
standard

Przep³ywomierze do biogazu

Przep³ywomierz MZ
do rozliczeñ wewnêtrznych
• Bardzo dok³adny przep³ywomierz do rozliczeñ wewnêtrznych
• Pomiar gazu ziemnego - wykonanie standard
• Pomiar biogazu - wersja z warstw¹ ochronn¹ PTFE
3

3

• Pomiar 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
• Dostêpny w wersjach:
- ko³nierzowej
- miêdzyko³nierzowej
o

o

• Temperatura pracy: -30 C do +60 C
• Dok³adnoœæ: ± 1,5% od Qmin do Qmax
• Zakresowoœæ: 1:16
• Certyfikat iskrobezpieczeñstwa: L.C.I.E. 06 ATEX 6031 X

Przep³ywomierz TZ
do rozliczeñ finansowych
• 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
• Pomiar strumieni od 8 m3/hd o 10000 m3/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
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Elementy spiêtrzaj¹ce

Zwê¿ka pomiarowa (kryza)
• 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 (kryza
segmentowa)
• Monta¿ na œrednicach: DN50...DN1000
• Monta¿ na kana³ach prostok¹tnych: DN25...DN500

Przep³ywomierz Annubar®

EMERSON
Process Managment

Precyzyjny, zintegrowany przep³ywomierz zbudowany w oparciu
o wytwarzaj¹ce spadek ciœnienia czujniki Annubar® (uœredniaj¹ca rurka
Pitota) i przetworniki ciœnienia.
• 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:
- czujnik Annubar Model 485 - przeznaczony do pomiarów cieczy,
gazów i pary. Konstrukcja umo¿liwia monta¿ bez koniecznoœci
przerywania procesu technologicznego. 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. Dynamiczne obliczenia
skompensowanego natê¿enia przep³ywu masowego
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Liczniki przep³ywu

Licznik FP-400
• 4 wejœcia pomiarowe:
- 2x 0/4...20 mA
- 2x PULS
• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4...20mA
• Dwa liczniki (L1 bez mo¿liwoœci zerowania, L2 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.
• Rejestracja wyników na kartacie pamiêci SD (rejestrator elektroniczny)
• Funkcje alarmowo – steruj¹ce, 4 wyjœcia przekaŸnikowe
• Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus RTU
• Programowanie przyrz¹du z klawiatury lub komputera (bezp³atny program FP-400-PMP)
• Program FP-400-Raport do odczytu bie¿¹cych wyników na komputerze oraz do wizualizacji, obróbki i drukowania
raportów z wyników archiwalnych

Modu³ wejœæ dwustanowych z
funkcj¹ zliczania impulsów M-8D
• 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
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Liczniki przep³ywu

Licznik MP-310
• Odczyt wartoœci przep³ywu chwilowego
• Zliczanie i wyœwietlanie dwóch niezale¿nych liczników “S F1” i “S F2”
• Wspó³praca z urz¹dzeniami o standardach 0...5mA, 0/4...20mA,
0...5V, 0/2...10V oraz z przetwornikami przep³ywu z nadajnikiem
impulsów
• Mo¿liwoœæ samodzielnego skalibrowania przyrz¹du na nietypowy
standard analogowego sygn. wejœciowego;
• Wybór charakterystyki przetwarzania: liniowa lub pierwiastkowa
• Mo¿liwoœæ wyposa¿enia przyrz¹du w modu³ rejestracji pomiarów
i zegar RTC
• 1 lub 2 wyjœcia przekaŸnikowe
• Port komunikacyjny RS485, protokó³ Modbus
• Zasilacz 24V DC do zasilania przetworników dwuprzewodowych
(opcja)
• Dostêpny w obudowie tablicowej i polowej

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
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Liczniki przep³ywu / dozowniki

Liczniki / dozowniki serii SP
• Liczniki przep³ywu, dozowniki, totalizery
• Wbudowana funkcja dozownika
• Dostêpny w wersjach:
- SPI:
1 wejœcie licz¹ce + 3 steruj¹ce (wersja SPI)
wejœcia: impulsowe, kasowanie dozownika, kasowanie licznika
bilansu, blokada zliczania, COM
- SPP:
1 wejœcie 4...20mA (wersja SPP)
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
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Przeliczniki przep³ywu

Przeliczniki przep³ywu serii FP-30X1
• 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¿en¹ charakterystyk¹ pierwiastkow¹
oraz wg algorytmu iteracyjnego

FP-3011 / FP-3021

FP-3031

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

Dostêpny równie¿ w obudowie naœciennej

FP-30X1N

• 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 dwustanowe
• 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 wejœcie 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 dwustanowe
• 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 dwustanowe
• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4-20mA do retransmisji jednej wielkoœci mierzonej lub wyliczanej
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Punkt rosy

Czujnik punktu rosy FA 410
• Czujnik punktu rosy do osuszaczy membranowych
i adsorpcyjnych
• Dostêpny w dwóch zakresach:
-80...+20oC, -20...+50oC
• D³ugotrwa³a stabilnoœæ
• Obudowa ochronna IP 65
• Krótki czas reakcji
• Nieczu³y na kondensacjê
• Dok³adnoœæ pomiaru: ±2oC
• Wyjœcie analogowe 4...20mA
• Szczelnoœæ do 350 bar (wersja specjalna)

Czujnik punktu rosy FA 415 / FA 416
Czujnik punktu rosy FA 415 do monitoringu osuszaczy
ziêbniczych:

FA 415

• Zakres pomiaru: -20...+50oC
• Wyjœcie analogowe 4...20mA

FA 416

• Precyzja i d³ugotrwa³a stabilnoœæ
• Krótki czas reakcji
Alarm przeciwkondensacyjny FA 416:
• Zakres pomiaru: -20...+50oC
• Wyjœcie przekaŸnikowe
• Sygna³ alarmowy LED
• Krótki czas reakcji

Miernik DS52

Dostêpne równie¿ w zestawie pomiarowym zawieraj¹cym:
• Cyfrowy miernik DS52

Standardowa
komora
pomiarowa

• Czujnik FA 410 lub FA 415
• Standardowa komora pomiarowa do 16 bar
• 5 m kabel po³¹czeniowy z wtyczk¹ M12
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Czujnik punktu
rosy FA 410
lub FA 415

Punkt rosy

Czujnik punktu rosy FA 400
z wyœwietlaczem i alarmem
• Pomiar punktu rosy w trzech zakresach:
-80...+20oC; -20...+50oC, -60...+30oC
• D³ugotrwa³a stabilnoœæ
• Krótki czas reakcji
• Szczelnoœæ do 350 bar (wersja specjalna)
• Dok³adnoœæ pomiaru: ±2oC
• 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)

Przenoœny miernik punktu rosy DP 300
• Porêczne urz¹dzenie przenoœne do pomiaru punktu rosy
• 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
• Du¿y zakres pomiaru do -80oC dla wszystkich osuszaczy
(adsorpcyjnych, membranowych i ziêbniczych)

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

METRONIC SYSTEMS
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

Detektor nieszczelnoœci

Detektor nieszczelnoœci LD 300
• 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.
• LD 300 wykrywa ultradŸwiêki 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

Zestaw pomiarowy LD 300
• Detektor LD300
• Czujnik ultradŸwiêkowy
• Wyciszone s³uchawki
• Sonda izoluj¹ca dŸwiêki otoczenia z nak³adk¹
• Kabel do czujnika ultradŸwiêkowego
• £adowarka akumulatora
• Walizka

Sonda z nak³adk¹ izoluje dŸwiêki
otoczenia, a tym samym pozwala na
precyzyjn¹ lokalizacjê wycieku.
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Uchwyt LD 300
na teleskopie

Przed³u¿enie teleskopowe
u³atwia wykrywanie nieszczelnoœci w rurach przebiegaj¹cych na wysokoœci nawet 6m.

Aparatura uzupeniaj¹ca

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.

METRONIC SYSTEMS
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

Sprężone powietrze jest drogim medium,
gdyż ok. 90% mocy elektrycznej zużytej do
jego wytwarzania i przesyłu jest tracona
w postaci ciepła.
Monitorowanie strat podczas wytwarzania
i przesyłania powietrza prowadzi do
znacznej obniżki kosztów przy niewielkich
wydatkach inwestycyjnych.

Doradztwo techniczne
i kompletna obsługa
zapewnią Państwu
niezawodną realizację
planowanych przedsięwzięć.

DORADZTWO
PROJEKT
DOSTAWA
URUCHOMIENIE

przepływy i energia
regulacja i sterowanie
monitoring i telemetria
rejestracja temperatury
pomiary klimatyczne
systemy wielopunktowe

Systemy bilansowania
przepływu i energii cieplnej:
dobowe i miesięczne zestawienia
produkcji i rozpływu ciepła,
analiza zużycia i obserwacja poboru,
alarmowanie istotnych odchyleń
wielkości mierzonych od założeń,
ograniczanie nadmiernych poborów
oraz strat przesyłowych
t raporty użytkownika i automatyczne
t eksport danych do innych systemów
t bazy danych, dokumentacja rozliczeń

METRONIC SYSTEMS
tel/fax 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronicsystems.com.pl

www.metronicsystems.com.pl

CHCESZ OSZCZĘDZAĆ ?

ZACZNIJ MIERZYĆ !

InTouch, Historian,
TELEMETRY

Monitoring procesów
przemysłowych
z rozliczeniem zużycia
energii elektrycznej:
t regulacja i sterowanie procesem
t odczyt danych archiwalnych
t współpraca z modułem telemetrii

