
Ipari alkalmazási területei:

• víz- és szennyvízgazdálkodás
• épületgépészet
• villamosenergia ipar
• acélipar
• építőipar (fűtés és hűtés)
• hid• hidroelektronikai ipar
• mezőgazdaság
• ipari folyadékok
• erőművek
• vegyipar
• finomító üzemek

Az új AquaTrans AT600 a PANAMETRICS sokéves
tapasztalatait felhasználva a GE globális csapatának
támogatását élvezi.

   Bemutatkozik az új AquaTrans AT600 az ultrahangos áramlásmérő műszerek piacán.
Az általános ipari környezetben előforduló folyadékok mérését végzi, egyszerű,
csőre csatolható kivitelezéssel.
Az AquaTrans AT600 rendszeres karbantartást és kalibrálást nem igényel,
mivel nincsenek benne mozgó alkatrészek, nincs nyomásesés és nincs
szivárgási kockázat sem, így a fenntartási költsége rendkívül alacsony.
Kedvező áron képviseli az ultrahangos mérés előnyeit.Kedvező áron képviseli az ultrahangos mérés előnyeit.

  Az IP68 védettségű jelátalakító egyszerűen, könnyen felszerelhető az adott
csővezetékre, karbantartást szintén nem igénylő, masszív, rozsdamentes
gyors-záró bilicseivel rögzítve. A gyári beállítás nagyfokú pontosságot
és ismételhetőséget biztosít. Felszerelést követően
nincs várakozási idő, azonnal lehet mérni a műszerrel.

   Az AquaTrans AT600 megújult, továbbfejlesztett
ipari formatervezést kapott könnyű, epoxy bevonatúipari formatervezést kapott könnyű, epoxy bevonatú
alumínium (NEMA 4X / IP67) házzal. Helyi védelmét
a retesz-zárral nyíló burkolat biztosítja. Működését zöld vagy piros fénnyel jelzi. Hatgombos
billentyűzetet kapott, több nyelvű, könnyen olvasható menüvel, egyszerű beállítással.
Az összes fém és a legtöbbféle műanyag alapanyagú, 2”-24” (50-600 mm) szabvány
méretű csőre felcsatolható. Alacsony, maximum 5W teljesítmény felvétellel működik.

Panametrics ultrahangos folyadék-áramlásmérő
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Forgalmazó:

Folyadék-független
— Az áthaladási idő független
     az áramló folyadéktól.
— Az áthaladási idő automatikusan
     meghatározza az ultrahang
     terjedési sebességet az áramlási
          változások meghatározásához.
— Kétirányú áramlásmérés
     lehetséges.

Nagy átfogási tartomány
— 400:1 (0.03-12.2 m/s)
    folyadékokban.

Kivitelezése:
• SMB csatlakozót átalakító
   vezetékek 
• 4-20 mA két különálló kimenet
• Modbus / RS485 és HART
   választható 
•• Vitality szoftver képes 
• 85-265 VAC vagy 12-28 VDC

Új AT6 jelátalakító
• Kicsi és kompakt, kb. 33 mm (1,3”) 
• 1 vagy 2 MHz működési frekvencia 
• IP68 minősítésű szabványos kábel 
• Hőmérséklettartomány -40 ... +150°C

Mérendő közeg   Folyadékok
Mérési elv           Idő áthaladási sebesség különbség
                            (transit time)
Csatornák /utak  egy
Cső mérete          2 - 24” (50 - 600 mm) szabvány
                            (eltérő méretek – külön kérésre)

Cső anyaga         Összes fém és a legtöbb műanyag
Pontosság           +/- 1%, amely pontosítható
                            +/- 0.5%-ra a gyártó általi
                            helyszínen történt kalibrálással

A telepítés ideális feltétele a
teljesen kiegyenlítődött áramlási
profil az egyenes csőszakaszon
(jellemzően 10 x OD a mérés előtt,
és 5 x OD a mérés után), valamint
az egyfázisú folyadék. Olyan eset-
ben, amiben, amikor a csővezetékben a
szerkezet miatt örvény keletkezik,
szükség lehet további egyenes
szakaszra vagy áramlásszabályozóra. 

Kalibrálás            Szabvány minden mérő esetében
Ismételhetőség   +/- 0.2%
Mérési
tartomány            -12.2 ... +12.2 m/s
Hőmérséklet
tartomány           -20 ... +55 °C
Tanúsítványok    CE, UL, CSA
                            és Mcert (amely folyamatban van)

Specifikáció


