CZUJNIKI PRZEP£YWU

...precyzyjne pomiary

£opatkowy czujnik przep³ywu FA

Oferowane przez firmê CES urz¹dzenia do
mierzenia prêdkoœci i natê¿enia przep³ywu
mog¹ byæ stosowane wszêdzie tam, gdzie
wymagane s¹ precyzyjne wyniki pomiarów.
Typoszereg czujników przep³ywu pozwala
na dobranie najlepszych rozwi¹zañ
praktycznie dla ka¿dej mo¿liwej aplikacji,
zapewniaj¹c najwy¿szy poziom
bezpieczeñstwa oraz wysok¹ wytrzyma³oœæ.
Przyk³ady zastosowañ:
! kontrola bezpieczeñstwa pracy pochodni
gazowych
! pomiar zu¿ycia sprê¿onego powietrza
jako podstawa podzia³u kosztów energii
! pomiar przep³ywu gazów palnych w
piecach przemys³owych Pomiar
objêtoœciowy przep³ywu biogazu
! pomiar natê¿enia przep³ywu powietrza
do palników
! pomiary przep³ywów w ch³odnicach
z okreœleniem kierunku, wykorzystywane
przy badaniach i ulepszaniu pojazdów
produkowanych seryjnie oraz w sportach
motorowych
! pomiar przep³ywu mieszanin oparów
paliw i powietrza w systemach
zbiornikowych
! pomiary powietrza ch³odz¹cego
w uk³adach hamulcowych
! kontrola przep³ywu laminarnego
i zabezpieczenie warunków „czystego
pomieszczenia” przy produkcji lekarstw
i pó³przewodników.

Wirowy czujnik przep³ywu (Vortex) VA

Termiczny czujnik przep³ywu TA

Rodzaj czujnika

£opatkowy FA

Wirowy (Vortex) VA

przep³yw rzeczywisty

przep³yw rzeczywisty

Zakres pomiarowy - gazy
Zakres pomiarowy - ciecze
Temperatura pracy
Ciœnienie pracy

0.2 ... 120 m/s
0.01 ... 10 m/s
-40 …+550 °C
Do 10 bar, 1MPa

Materia³ obudowy czujników – dostêpne opcje

Alumnium/stal
nierdzewna/tytan

0.5 ... 80 m/s
-25 …+250 °C
Do 10 bar, 1MPa
Stal
nierdzewna/hasteloy/
tytan/tantal

Pomiar

Wersja Ex - opcjonalnie
Zastosowanie
Gazy czyste i/lub gazy pozbawione cz¹stek sta³ych
Gazy zawieraj¹ce cz¹stki sta³e
Gazy wilgotne
Pomiar zu¿ycia sprê¿onego powietrza, azotu i gazu
ziemnego
Gazy technologiczne
Bezpoœredni pomiar przep³ywu masowego
powietrza/gazu
Pomiar przep³ywu w systemach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych
Pomiar przep³ywu w zastosowaniach Ex – Strefa 1
/ Kategoria 2 ATEX
Pomiar przep³ywu w zastosowaniach Ex – Strefa 0
/ Kategoria 1 ATEX
Pomiar iloœci biogazu
Pomiar emisji spalin do +550 °C
Pomiar emisji spalin zgodnie z TA Luft, 13. + 17.
BlmSchV
Pomiar przep³ywu w „czystych pomieszczeniach”,
w przep³ywie laminarnym
Pomiar natê¿enia przep³ywu w przegrzanej parze
Pomiar przep³ywu z okreœleniem kierunku
Pomiar w stosunkowo czystych p³ynach o lepkoœci
podobnej do lepkoœci wody
Pomiar przep³ywu w sieciach wodoci¹gowych,
na przyk³ad w celu okreœlenia strat
Pomiar kontrolny w wodach bie¿¹cych
Pomiar we wstêpnie oczyszczonych œciekach
Pomiar przep³ywu paliw

Termiczny TA
Przep³yw
standardowy,
Przep³yw masowy
0.08 ... 200 m/s
-10 …+240 °C
Do 15 bar, 1,5MPa
Stal nierdzewna

EEx ia IIC

EEx ia IIC

EEx e q [ia] IIC / EEx
ia IIC
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stac – pomiar stacjonarny, d³ugotrwa³y
chwil – pomiar chwilowy, krótkotrwa³y lub ruchomy

Przetworniki sygna³u
Wszystkie przetworniki posiadaj¹
proporcjonalne do przep³ywu wyjœcia
analogowe "pr¹dowe" lub "napiêciowe".
Ponadto w zale¿noœci od typu dostêpne
jest równie¿ wyjœcie impulsowe. Istnieje
mo¿liwoœæ ustawienia parametrów
przetwornika za pomoc¹ wbudowanego
wyœwietlacza i klawiatury lub przez
komputer.
Dostêpne s¹ obudowy o IP65, 19”,
przystosowane do monta¿u na szynie
lub wolnostoj¹ce. Opcjonalnie
przetwornik sygna³u mo¿e byæ
zintegrowany z czujnikiem.
Dla czujników, przeznaczonych do pracy
w strefach zagro¿onych wybuchem
Kategorii 1 i 2 ATEX (Strefa 0 i 1) mo¿emy
dostarczyæ przetworniki sygna³u w
wykonaniu Ex.

Oferujemy nastêpuj¹ce przetworniki
sygna³u:
! jedno- i wielokana³owe
! przeznaczone do czujników przep³ywu,
ciœnienia i temperatury
! do okreœlania rzeczywistej
i standardowej wartoœci przep³ywu
objêtoœciowego, masowego
! opcjonalnie w wersji Ex
Przetwornik
Czytelny wyœwietlacz, przejrzyste menu
dialogowe i wygodna klawiatura
zapewniaj¹ ³atw¹ obs³ugê.

Do przeprowadzania analiz sygna³u, oferujemy
Pañstwu doskona³e po³¹czenie czujnika
przep³ywu i przetwornika.

Oprogramowanie
Mo¿liwe jest zastosowania rozwi¹zañ
zaproponowanych przez Klienta.

£opatkowy czujnik przep³ywu FA
zaprojektowany jako rura pomiarowa

Wirowy czujnik przep³ywu (Vortex) VA
zaprojektowany jako rura pomiarowa

Termiczny czujnik przep³ywu TA
zaprojektowany jako rura pomiarowa

£opatkowe czujniki przep³ywu FA

Wirowe czujniki przep³ywu
(Vortex) VA

Termiczne czujniki przep³ywu TA

Podstaw¹ pomiaru jest turbinka,
której ³opatki obracaj¹ siê z prêdkoœci¹
proporcjonaln¹ do prêdkoœci przep³ywu
p³ynu w jakim jest zanurzona. Prêdkoœæ
obrotowa jest w du¿ym stopniu niezale¿na
od gêstoœci, ciœnienia i temperatury
medium.
Pomiar obrotów ³opatek turbinki odbywa
siê bez efektu hamowania.
Zanieczyszczenia nie wp³ywaj¹ na wartoœci
impulsów. D³ugoœæ przewodu pomiêdzy
czujnikiem a przetwornikiem sygna³u mo¿e
dochodziæ do kilkuset metrów. Istnieje
mo¿liwoœæ pomiaru kierunku przep³ywu.

Wykorzystane zosta³o zjawisko Karmana
- œcie¿ka wirowa. Zasada pomiaru opiera
siê na wirach powstaj¹cych cyklicznie
na przegrodzie w g³owicy czujnika.
Czêstotliwoœæ odrywania siê wirów
jest wykrywana za pomoc¹ pola
ultradŸwiêkowego. W ten sposób okreœlana
jest prêdkoœæ i przep³yw objêtoœciowy
powietrza / gazów.
Wynik pomiaru w szerokim zakresie
jest niezale¿ny od ciœnienia, temperatury,
lepkoœci kinematycznej i sk³adu gazu.
Du¿¹ zalet¹ skanowania ultradŸwiêkowego
przep³ywu wirów jest bardzo niska wartoœæ
minimalnej mierzalnej prêdkoœci przep³ywu
wynosz¹ca tylko 0,5 m/s oraz szeroki
zakres pomiarowy.

Metoda pomiarowa opiera siê na
zabezpieczonym mechanicznie,
wbudowanym czujniku, który jest
podgrzewany elektrycznie. Standardowa
prêdkoœæ przep³ywu, przep³yw objêtoœciowy
i przep³yw masowy gazu s¹ okreœlane
na podstawie przep³ywu ciep³a
w otaczaj¹cym gazie. Temperatura
i ciœnienie medium nie wp³ywaj¹ na wynik
pomiaru. Czujnik powoduje minimalny
spadek ciœnienia i jest stworzony g³ównie
do pomiaru zu¿ycia gazu ziemnego,
sprê¿onego powietrza i innych gazów.
Czujnik umo¿liwia wykrycie strat przep³ywu
objêtoœciowego oraz okreœlenie
maksymalnego natê¿enia przep³ywu.

Oferowane rozwi¹zania
! czujnik wpustowy o œrednicy sondy
od 15 mm
! rura pomiarowa o œrednicy wewnêtrznej
od 9.7 mm
! Po³¹czenie czujników przep³ywu
i temperatury

Oferowane rozwi¹zania
! czujnik wpustowy do instalacji
w ruroci¹gach o œrednicy od 80 mm
! rura pomiarowa o œrednicy wewnêtrznej
od 25 mm
! po³¹czenie czujników przep³ywu
i temperatury

Oferowane rozwi¹zania
! czujnik wpustowy do instalacji
w ruroci¹gach o œrednicy od 25 mm
! Rura pomiarowa o wewnêtrznej œrednicy
od 8 mm

FA
! do zastosowañ w powietrzu / gazach
oraz w wodzie / cieczach
! w powietrzu / gazach zakres pomiarowy
wynosi od 0.2 do 120 m/s
! temperatura badanego medium
do +550 °C.
! odporne na korozjê
! niski spadek ciœnienia
! kierunkowy pomiar przep³ywu

VA
! mo¿e byæ stosowany w gazach
agresywnych, wilgotnych i zawieraj¹cych
cz¹stki cia³ sta³ych - czujnik nie posiada
czêœci ruchomych
! do pomiarów wykonywanych zgodnie
z niemieckimi przepisami TA Luft 13 i 17.
BlmSchV
! niski spadek ciœnienia

TA
! wykorzystywany dla gazów takich jak
powietrze, sprê¿one powietrze, azot, gaz
ziemny, metan, argon, hel, CO2, SF6
! proporcjonalny pomiar przep³ywu
masowego gazu
! standardowa prêdkoœæ przep³ywu
0.08 m/s do 200 m/s, standardowy
przep³yw objêtoœciowy od 0.04 m3/h
! sta³a czasowa tylko 1s

Uniwersalne urz¹dzenia przenoœne
HFA, HTA i HAA
Dziêki ponad 25-letniemu doœwiadczeniu
w opracowywaniu mobilnej aparatury
do pomiaru przep³ywów powsta³a nowa
generacja urz¹dzeñ wyposa¿onych
w wiele przydatnych funkcji.

Wszystkie urz¹dzenia s¹ wyposa¿one
w rejestratory danych do zapisu wyników
pomiarów. Transmisja zgromadzonych
danych do PC jest mo¿liwa dziêki
wewnêtrznemu interfejsowi.

Wszystkie mierniki maj¹ 13-milimetrowej
wysokoœci wyœwietlacz LCD o wysokim
kontraœcie oraz solidn¹ obudowê
ochronn¹ IP64.
Do pomiarów w strefie zagro¿onej
wybuchem (Strefa 1 / Kategoria 2) mo¿na
u¿yæ HFA-Ex, HTA-Ex i HAA-Ex typ EEx ia
IIC T4 ATEX. Zasilanie urz¹dzeñ Ex
zapewniaj¹ wytrzyma³e akumulatory
Li-Ion, znane z d³ugotrwa³ego dzia³ania
i krótkiego czasu ³adowania.

Urz¹dzenia przenoœne HFA i HFA-Ex
mog¹ byæ u¿ywane ze wszystkimi
³opatkowymi czujnikami przep³ywu FA
- zarówno z sondami jak i z rurami
pomiarowymi – oraz z czujnikami
temperatury PT100.
HTA i HTA-Ex s¹ stosowane w po³¹czeniu
z czujnikami termicznymi TA10 i rurami
pomiarowymi TA Di.
HAA i HAA-Ex to precyzyjne narzêdzia
do pomiaru temperatury ³¹czone z
odpornymi czujnikami temperatury PT100.

HLOG
Oprogramowanie HLOG umo¿liwia ³atw¹
transmisjê, wyœwietlanie i eksport danych
z przenoœnych urz¹dzeñ do komputera.
Zmierzone parametry s¹ czytelnie
przedstawiane w formie wykresów i tabel.
Ponadto, wyœwietlane s¹ wszystkie
mierzalne wartoœci minimalne
i maksymalne oraz wyliczane s¹ wartoœci
œrednie i odchylenia standardowe.

Pozosta³y osprzêt do instalacji biogazowych
oferowany przez CES:
ZBIORNIKI BIOGAZU
SYSTEMY KOGENERACYJNE

1/2 sfery

3/4 sfery

DMUCHAWY BIOGAZU

ANALIZATORY GAZU

Centrum Elektroniki Stosowanej
CES Sp. z o.o.
30-347 Kraków
ul. Wadowicka 3
tel.: 12 269 00 11
fax: 12 267 37 28
www.ces.com.pl
ces@ces.com.pl
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