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AA  mmûûsszzeerr  aa  PPrroocceessss  CCoonnttrrooll
KKfftt..,,  mmaaxxiimmáálliissaann  aa  ffeellhhaasszznnáállóóii
iiggéénnyyeekkrree  kkiiffeejjlleesszztteetttt  ggyyáárrttmmáá-
nnyyaa,,  aammeellyy  sszzéélleesskköörrûûeenn  aallkkaall-
mmaazzhhaattóó  jjoogghhaattáássssaall  jjáárróó,,
OOMMHH-hhiitteelleessíítthheettõõ  áárraammlláássmméé-
rrõõ  rreennddsszzeerreekk  sszzáámmííttóómmûûvvee-
kkéénntt..  TTúúllzzááss  nnééllkküüll  áállllíítthhaattóó,,
hhooggyy  eezz  aa  mmûûsszzeerr  kkaatteeggóórriiáájjáá-
bbaann  aazz  eeggyyiikk  lleeggssookkoollddaallúúbbbb  ééss
lleeggrruuggaallmmaassaabbbb  mméérrõõeesszzkköözz..

A
z UNIFLOW-200 hozam-
számítómû (flow-computer)
áramlásmérõ rendszerek

mérõ-, jelfeldolgozó és kijelzõegy-
sége, amely zárt, nyomás alatt álló
csõvezetékekben áramló anyagok
térfogatáramának, tömegáramá-
nak, energiaáramának és a mérés
idõtartama alatt átáramlott térfo-
gatának, tömegének, ill. energia-
tartalmának mérésére alkalmas.

A mûszer a hozamszámítómû-
vek fejlesztése és gyártása terén
nyert két évtizednyi tapasztalat fel-
használásával került kifejlesztésre,
maximális mértékben figyelembe
véve a megelõzõ generációk
(UNIFLOW–01, UNIFLOW-10,
UNIFLOW–20 és UNIFLOW-
100) alkalmazási tapasztalatát. 

A piacon sokféle számítómû kap-
ható. Az UNIFLOW–200 ezektõl
filozófiájában jelentõs mértékben
eltér. A hagyományos számítómû-
veket általában korlátozott felada-
tok ellátására készítik fel. Ezek
többnyire egy-két mérõkörösek –
egy-két közeg és áramlásmérõ ki-
szolgálására alkalmasak. Ezzel
szemben az UNIFLOW–200 szá-
mítómû egyidejûleg több (max. 8)
mérõkör (mérõág, csõ) kiszolgálá-
sára alkalmas, úgy, hogy az egyes
csövekben különbözõ közegek
áramolhatnak, és azokba külön-
bözõ elven mûködõ áramlásmérõk

lehetnek beépít-
ve. Ezzel együtt
az alkalmazott
számítási eljárás
minden egyes
mérõágra vonat-
kozóan megfelel
az érvényben lé-
võ hazai és nem-
zetközi szabvá-
nyoknak. 

A számítómû
k i e m e l k e d õ
kommunikációs
képes sége iné l

fogva rendkívül könnyen integ-
rálható folyamatmegjelenítõ és
adatgyûjtõ rendszerekbe.

Fentiek miatt az UNIFLOW–200
számítómû felhasználásával a
komplett mennyiségmérõ rend-
szerek rendkívül rugalmasan és
költségtakarékosan építhetõk meg
és alakíthatók át. Különösen igaz
ez akkor, ha egymáshoz nem nagy
távolságra lévõ mérõágakon több-
mérõkörös alkalmazást kell meg-
valósítani.

UNIFLOW–200 ALKALMAZÁ-
SÁNAK FÕBB ELÕNYEI AZ EGY-
MÉRÕKÖRÖS SZÁMÍTÓMÛVEKKEL

SZEMBEN

• Egyidejüleg 8 csõ mérhetõ meg
• Programcsere nélkül mérhetõk

különféle közegek (gázok, fo-
lyadékok, vízgõz)

• Alkalmazható áramlásmérõk:
mérõperem, mérõtorok, Ventu-
ri csõ, torlócsõ, V-cone, mérõ-
turbina, örvénymérõ, elektro-
mágneses, ultrahangos, tömeg-
árammérõ, rotaméter

• 4 db virtuális mérõköre segítsé-
gével anyag- és energiamérleg
készíthetõ 

Jóval több, mint egyszerû flow-computer

UNIFLOW–200
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• Az egy mennyiségmérõ körre
esõ jelfeldolgozási költséghá-
nyad lényegesen kisebb

• Több mérõkörös alkalmazásnál
a mérõkörönkénti hitelesítési
és kalibrálási díj alacsonyabb

• Mennyiségmérõ körtõl függet-
len jelek is feldolgozhatók

FÕBB JELLEMZÕK

• Moduláris, több mérõkörös fel-
építés

– 8 mérõkör (mérõág) és
– 4 virtuális mérõkör kezelése

• Nagy teljesítményû 32-bites
mikroprocessor

• Galvanikusan független be/ki-
meneti csatornák

• Nem tartalmaz potenciometert
és akkumulátort

• Szoftver kalibrált be/kimeneti
csatornák

• Kommunikációs lehetõségek
– Kombinált, SW konfigurálha-
tó soros RS232/RS485/ RS422
portok (Modbus protokoll)
– 10/100 Ethernet port (Mod-
bus TCP protokoll)
– USB port
– Smart távadó interfészek
(HART, Honeywell DE)
– Gázkromatográf, tömeg-
árammérõk, ultrahangos áram-
lásmérõk jeleinek fogadása digi-
tális kommunikációval

• Felhasználó által konfigurálható
felhasználói képek

• Adatok archiválása - 400 napos
idõtartamra órásadatok

• Események tárolása idõbélyeggel
• PC-s paraméterezõ program

Veres Imre
info@processcontrol.hu
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Mûszereinket és két évtizednyi tapasztalatunkat ajánljuk fel mindazon
cégeknek, amelyeknek fontosak a korrekt, megbízható mérések.

UNIFLOW hozamszámítómûvek mindenféle – csõben áramló
– anyag mérésére
• OMH-hiteles – jövedéki és elszámolási és technológiai mérésekhez
• Kõolaj és kõolaj termékek, bio üzemanyagok és egyéb folyadékok,  

földgáz,  ipari gázok, víz és vízgõz mérésére 
• Meglévõ áramlásmérõ rendszerek felújításához
• Egyedi, nem szokványos áramlásmérési feladatok megoldására
• 3 év garanciával
• Komoly referenciákkal (kétezernél is több alkalmazással a Gáz-és 

Olajipar, Energiaipar, Nehézipar, Vegyipar, Élelmiszeripar területén)

Akkreditált kalibráló laboratóriumunkban vállaljuk
hozamszámítómûvek és villamos jelátalakítók kalibrálását, rövid
határidõvel.

Process Control Kft.
1091 Budapest, Haller u. 88. Tel.:  215-4161, Fax: 215-6730 
E-mail: info@processcontrol.hu
Honlap: www.processcontrol.hu
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