
A Schmidt Technology most magas hőmérsékletekre is alkalmas, karbantartást nem 
igénylő áramlásszenzorokat mutat be  
 

 
 

Térfogatáramok közvetlen mérése 
 
Gyakran használnak termikus áramlásszenzorokat gázok térfogat- és 
tömegáramának mérésére. A Schmidt Technology univerzálisan alkalmazható és 
innovatív megoldása most akár 350 °C hőmérsékletig lehetővé teszi a méréseket. 
 
 
Az áramlási sebesség és a térfogatáram a termikus anemometria elvén mérhető. Ennél a 
módszernél egy szenzorelemet folyamatosan fűtenek és a hőmérsékletét szabályozókör 
segítségével állandó kb. 40 °C-kal a közeg hőmérséklete felett tartják. A szenzorelem a 
mérendő közeggel érintkezve a levegő vagy gáz áramlása miatt lehűl. A fűtőelemről a 
közeg felé történő hőátadás végső soron az áramlási sebesség mértéke.  
 
 

 

Az új fejlesztésű, karbantartást nem igénylő szenzorelem nem csak 350 °C-ig 
terjedő hőmérsékleteken alkalmas mérésre, hanem a beépített fűtőelemnek 
és hőmérsékletszenzornak köszönhetően egyszerre mérhet hőmérsékletet 
és áramlást. 

 
Ennek a módszernek az előnye a nagyon csekély, 0,2 Nm/s feletti légáramoktól a sűrített 
levegőnél előforduló nagy térfogatáramokig terjedő mérés lehetőségében rejlik. Emellett a 
termikus áramlásszenzor nagyon robusztus, karbantartást nem igényel és gyorsan reagál. 
 
 
Az új anyagok magas hőmérsékleteknek is ellenállnak 
 
Magas hőmérsékleteken a termikus anemométerek használata eddig korlátokba ütközött. 
A Schmidt Technology az áramlásszenzorok gyártásában szerzett sokéves tapasztalatát a 
legkorszerűbb technológiákkal és anyagokkal párosította és most a szenzorok olyan új 
generációját mutatta be, amellyel a tényleges térfogatáram egészen magas 
hőmérsékleteken is mérhető. 
 
Az újdonság neve SS 20.650 és a speciális kötőelemek mellett nagy hőállóságú 
kerámiából készült szenzorelemmel rendelkezik. A mechanikai igénybevételtől és a nagy 
nyomástól egy szintén nagymértékben hőálló kerámia kamrafej védi. 
 
 

 

 
 
A kerámiából készült, aerodinamikai szempontból 
ideális formájú kamrafej védi a szenzorelemet, 
amelynek szintén nagymértékben hőálló kerámia az 
alapja. 
 

 
 
 



Beépítési hosszok az ügyfél igénye szerint  
 

 

 
 
Az áramlás csövön belül változó profilja miatt a szenzor csúcsát a cső közepéig 
be kell vezetni. 

 
A 16 barig nyomásálló szenzor most 350 °C maximális hőmérsékletig használható. A 
beépítési hosszok 400 mm és 1000 mm között változnak, a vevői igényeknek megfelelő 
egyedi hosszok is rendelhetők, amelyek a beépítési helyzetet is figyelembe veszik. 
 
A szenzor igény esetén nagy pontosságú kalibrációval is rendelhető. Ehhez a Schmidt 
minden szenzort referenciacsatornák használatával kalibrál, a pontosságot és a 
reprodukálhatóságot pedig ISO-kalibrációs tanúsítványon dokumentálja. 
 
 
 
Nincsen drift és nem szükséges karbantartás 
 
Az SS 20.650 szenzor segédértékek és számítások nélkül végezhető mérésével, valamint 
0,2 Nm/s és 60 Nm/s közötti, nagymértékben dinamikus méréstartományával még tágabb 
alkalmazási területet kínál, és a drift és a karbantartás igénye nélkül hosszú távú stabilitást 
nyújt. Emellett a legjobb választás, ha nehezen elérhető helyeken kell méréseket végezni.  
 

 

 
 
 
 
Az új fejlesztésű, karbantartást nem igénylő szenzorelem nem csak 350 
°C-ig terjedő hőmérsékleteken alkalmas mérésre, hanem a beépített 
fűtőelemnek és hőmérsékletszenzornak köszönhetően egyszerre mérhet 
hőmérsékletet és áramlást. 
 

 
 
Az SS 20.650 mint karbantartásmentes, nyomás- és hőmérsékletálló, univerzálisan 
használható szenzor az elődeinél is megtalálható előnyöket fejleszti tovább. 
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