SABİT TİP ULTRASONİK DEBİMETRE
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UFM

Dinamik tepki hızı:0.004s
DPS dijital sinyal işleme teknolojisi, yüksek anti-parazit özelliği
10ts zaman çözünürlüğü
Yüksek doğruluğa sahip akış ölçümü, %0.5 doğruluk
Esnek display transmitteri, çeşitlendirilmiş dönüştürücüler farkı endüstriyel alanlara ulaşabilir
Sıcak ve soğuk ölçümü
Devre kartı baskısı uluslararası gelişmiş SMD otomatik lehim proseslerine sahiptir
CNC hassas işleme alüminyum alaşımlı gövde malzemesi

UFM serisi sabit tip ultrasonik debimetreler genellikle çeşitli endüstriyel sıvıların anlık akış ölçümü için kullanılırlar.
Transmitter tipi: Duvara monte A tipi, duvara monte B tipi, duvara monte patlama tipi, panel tipi, lokal display tipi ve modül tipi.
Transducer Tipi: Kelepçe tipi, ekleme tipi ve boru hattı tipi.
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Doğruluk: %1’den iyi, Tekrarlanabilirlik: %0.2’den iyi
Ölçüm Periyodu: 500 ms ( 2 kez/sn, her periyod 128 grup veri toplar)
Maksimum Akış Hızı: 64m/s (hız çözünürlüğü 0.001 m/s)
Display: 2x10 İngilizce arka aydınlatmalı LCD ile anlık akış ve pozitif, negatif, net toplam akış, akış hızı vs görüntülenebilir.
Çalışma : 4x4 dokunmatik klavye (F4 transmitter manyetik butonlar)
Giriş Sinyali: Üç yönlü 4-20mA analog giriş, %0.1’e kadar doğruluk
Basınç, seviye, sıcaklık ve diğer sinyaller girilebilir
İki yönlü üç-kablolu PT100 sıcaklı sensörü
Veri Kaydı: Opsiyonel dahili veri-kaydedicisi (SD kart); tarih, anlık akış, toplam akış, sinyal durumu vs. kaydedebilir. Özel
yazılımla istatistik ve yönetim için uygun veriler bilgisayara alınabilir.
Haberleşme Protokolü: MODBUS, M-BUS, FUJI Extension Protokol ve diğer benzer ürünlerle uyumlu
Diğer Fonksiyonlar :
➢ Pozitif, negatif, net toplam akış değerleri otomatik olarak 12 günlük, 128 aylık ve 10 yıllık kaydedilebilir.
➢ Güç açma/kapama ve son 30 akış oranı otomatik olarak kaydedilebilir ve akış hızı otomatik veya manuel olarak
eklenebilir, modbus ile okunabilir.
➢ Kendi kendine teşhis fonksiyonu ile batch kontrollör programlayabilir.
➢ E-posta ile gönderilen kod dosyası ile yazılım güncellemesini gerçekleştirebilir.

Sensör Tanıtımı
• Ortam: Su, deniz suyu, kanalizasyon, alkol, her türlü yağ ve ultrasonik dalga iletebilen düzgün, kararlı sıvılar
• Viskozite: <20000 ppm daha az kabarcık ile
• Boru Materyali: Karbon çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, bakır, PVC, alüminyum, FRP ve diğer muntazam boru hattı, kaplamaya
izin verilir.
• Boru Kaplama Malzemesi: Epoksi asfalt, kauçuk, çamur, polipropilen, polistiren, ptfe vb.
• Sinyal Kablosu: SEYV75-2 tip özel ekranlı kablo, tek hat 500 metreye kadar uzatılabilir, anti-parazit performansını artırmak için
kablolama sırasında metal manşon gereklidir, kablo yüksek gerilim hattına paralel olmamalı ve frekans dönüştürücü ve diğer
parazit kaynaklarından uzak olmalıdır.
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